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 چکیده

پژوهی شایستگی مدیران ورزشی ایران با مدیریت کالس جهانی صنعت ورزش از طریق احصاي روندهاي محیطی حاضر آیندههدف پژوهش 
هاي متعدد حوزة ها، مقاالت و کتابدلفی، مطالعات گزارش هايگیري از رویکرد پویش محیطی (روشمنظور، با بهرهدر این حوزه بود. بدین

محیطی) ورانه، زیستفرهنگی، فنا -دیگر علوم مرتبط و تحلیل سیاسی/ حقوقی، اقتصادي، اجتماعی ،صنعت ورزش، مدیریت کالس جهانی
پنج گروه اصلی (سیاسی/ حقوقی،  ر درروند محیطی مؤث 89اند. در نتیجه روندهاي مؤثر شناسایی و بر حسب اهمیت، توصیف شده

هاي حاصل از توافق منظور مقایسۀ دادهاند. در گام بعدي بهبندي شدهستهمحیطی) احصا و درهنگی، فناورانه، زیستف -اقتصادي، اجتماعی
گیري آیندة شده تأثیر مثبت و معناداري بر شکلاستفاده شد که روندهاي شناخته spss 22افزار متخصصان، از تحلیل عاملی در محیط نرم

بندي شدند. در ترین روندها شناسایی و اولویتیدمن مهمشایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی دارند، سپس با آزمون فر
سیاسی/  نتیجه در بعد فناوري (رشد صنعت هولوگرام)، در بعد اقتصادي (کنترل معامالت و بازارهاي مالی با کمک هوش مصنوعی)، در بعد

محیطی در صحنۀ ورزش) و در بعد زیست افزایش نقش مدیران زنالمللی ورزش)، در بعد اجتماعی (حقوقی (نفوذ قدرت نرم در محیط بین
 36/4و میانگین  881/0بعد فناوري با بار عاملی ترین روندها و تغییرات شناسایی شدند. در نهایت عنوان مهم(رشد مدیریت سبز) به

 صنعت پویاي شرایط به توجه آیندة شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی در صنعت ورزش دارد. با را بر بیشترین اهمیت
 راهبردي تفکر و ریزيبرنامه تقویت. است بلندمدت ریزيبرنامه و راهبردي تفکر پژوهی،آینده نیازمند حوزه این در موفقیت کسب ورزش،
 عامل وانعنبه راهبردي نگاريآینده از باید و است ورزش صنعت رقابتی محیط در موفقیت به رسیدن براي نگرانهآینده هايتصمیم نیازمند

تواند الگویی مناسب براي مدیران و رو شناخت این روندها میازاین .کرد استفاده رقابتی مزیت به یافتن دست و خلق ایجاد، در مهمی
 هاي راهبردي باشد. ریزيمنظور توسعۀ برنامهسیاستگذاران ورزشی به
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 ورزش، مدیریت کالس جهانی.پژوهی، شایستگی، روندهاي محیطی، صنعت آینده

 
 

  

                                                           
 com@yahoo.770Email:foroughmohammadi                                                        09131270552نویسنده مسئول : تلفن :  ∗ 



 1400، پاییز 34 ، شمارة9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          64

 

 مقدمه

هاي علمی و پژوهی، تفکرات فلسفی و روشآینده

هاي مختلف را بررسی و مطالعۀ آینده را مطرح و با مدل

کند. هاي بدیل و احتمالی را ترسیم میاستفاده از آنها آینده

پژوهی، ابزاري براي مهندسی هوشمندانه آینده است. آینده

پژوهی به موضوع خاص، دوره و یا اگرچه گفته شده آینده

هاي مختلف تفکر شود که بررسی جنبهواحدي اطالق می

پژوهی یک پردازد، ولی با توجه به اینکه آیندهآینده می

اي است که به توصیف و توضیح حوزة تحقیقاتی چندرشته

هاي اجتماعی و فرایندهاي تغییر و ارائۀ دید وسیع به پدیده

)، 14پردازد (هاي مختلف فعالیت بشر میو توسعۀ حوزه

 کسب ورزش، صنعت پویاي شرایط به توجه رو باازاین

 راهبردي تفکر پژوهی،آینده نیازمند حوزه این در موفقیت

 صر. با توجه به تحوالت عاست بلندمدت ریزيبرنامه و

 راهبرديترین عنصر حیاتی هامدیران سازمان، امروزه حاضر

شوند. براي افزایش کارایی و اثربخشی سازمان محسوب می

تنها هاي سازمان، نهمتعهد به اهداف و ارزشمدیران رو ایناز

که نسبت به سازمان دیگر، بل عاملی براي برتري یک سازمان

 .دشوها تلقی میپایدار براي بسیاري از سازمان مزیت رقابتی

از طرفی با نگاهی تطبیقی به کشورهاي جهان و  

و  یابیم که علت پیشرفتمقایسۀ کشورهاي پیشرفته درمی

 توسعۀ کشورها، داشتن مدیران کارا و توانمند است. اگر

تواند به هدف اي از این نعمت برخوردار نباشد نمیجامعه

ز اموردنظر خود دست یابد. بنابراین وجود مدیران اثربخش 

 ).22نیازهاي پیشرفت و توسعۀ هر کشوري است (پیش

کنندة موفقیت و به بیان دیگر یکی از عوامل تعیین 

ها و نهادهاي اجتماعی مدیران هستند که ست سازمانشک

ساز محیط خود هاي خود، سرنوشتبا تکیه بر شایستگی

سازند، استفاده از دیگر بوده و اهداف سازمان را محقق می

کنند، بهترین شیوة ادغام و عوامل را در سازمان تعیین می

                                                           
1 . Aslan & Pamukcu 

کنند و داراي تأثیر هماهنگی آن عوامل را انتخاب می

). در این زمینه اسالن 13،27فی در سازمان هستند (مضاع

) ضمن پژوهشی دربارة شایستگی مدیران 2017( 1و پاموکو

و تأثیر آن بر سطوح مدیریت به این نتیجه رسیدند که 

شایستگی مدیران بر عملکرد و توسعۀ افراد و کارکرد 

) هم در تحقیقی 2016(2). اسکرکوا17سازمان تأثیر دارد (

لی براي شایستگی در بخش دولتی پرداخت و به بررسی مد

هاي شایستگی یک ابزار کلیدي در بر این باور است که مدل

هاي منابع انسانی است. مدل او از سه بعد اصلی سیستم

هاي کاربردي و توانایی دانش تشکیل بلوغ اجتماعی، مهارت

) نیز انتصاب 1385). بازیاري و امیرتاش (25شد (می

ساالري در سازمان تربیت بدنی ط شایستهمدیران با ضواب

جمهوري اسالمی ایران را بررسی و عنوان کردند که طبق 

هاي ها و مهارتآمده در وظایف، نقشدستنتایج به

مدیریتی با حد مطلوب آنها در مدیران میانی و عملیاتی 

مقایسۀ  تفاوت معناداري وجود دارد. این اختالف در

انتخاب مدیران با حد  معیارهاي عمومی و اختصاصی

سوي دیگر، بین نظر  مطلوب آنها نیز مشاهده شد. از

کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران با خود ارزشیابی 

پور مرندي ). فتاح3مدیران تفاوت معناداري مشاهده شد (

تدوین الگوي «) نیز در تحقیقی با عنوان 1396و همکاران (

عۀ موردي: هاي شغلی مدیران ورزشی (مطالشایستگی

به این نتایج » ها)مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان

عنوان زبانی توانند بهها میدست یافتند که شایستگی

مشترك براي کارکردهاي مختلف منابع انسانی مطرح 

باشند و در نیازسنجی آموزشی افراد، تهیه و ارزشیابی برنامۀ 

ی و آموزشی، ارزشیابی کارایی و اثربخشی آموزش

 ). 9کار روند (ریزي براي رشد و پیشرفت فرد بهبرنامه

در واقع در صنعت ورزش، ارتقاي عملکرد مدیران 

هاي ناملموس از کارگیري رویکردي از دارایینیازمند به

2. Skorkova 
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رو قربانی ). ازاین6هاي بیشتر است (جمله داشتن شایستگی

طراحی الگوي «) در پژوهشی، با عنوان 1395و وحدانی (

نفر 155هاي کارآفرینان در صنعت ورزش در بین یستگیشا

هاي تربیت بدنی از کارشناسان، متخصصان و اساتید رشته

هاي به این نتایج دست یافتند که مهارت» و کارآفرینی

اي، علم و اصول فردي، علمی و آکادمیک، شغلی و حرفه

هاي متمرکز بر کارآفرینی در صنعت کارآفرینی و شایستگی

دهند و پنج بعد اصلی مدل پژوهش را تشکیل میورزش، 

کنند. شایان ذکر است که مؤلفه این ابعاد را تبیین می 24

هاي شاخص براي شایستگی100در این پژوهش، 

 ). 11کارآفرینی در ورزش شناسایی شد (

در واقع صنعت ورزش به سه بخش تقسیم شده است: 

مشتریان بخش اجرایی که در آن عملکرد ورزشی به 

عنوان کاالي پرتماشاگر ارائه شده است، بخش توسعه که به

کار رفته در آن ابزار بازاریابی براي ارتقاي محصول ورزشی به

و بخش تولید که محصوالت براي تولید یا اثر بخشیدن بر 

تر اینکه ). مهم1شوند (کیفیت عملکرد ورزشی مربوط می

پژوهانه باشد، زیرا این رویکرد داراي دید و تفکري آینده

هاي ناملموس پژوهی در کاربرد داراییداشتن رویکرد آینده

انداز رقابتی صنعت را تغییر داده و زمینه آماده سازي چشم

رو )، ازاین12سازد (آنها را براي تغییرات جهانی فراهم می

پژوهی صنعت ورزش، پژوهی به ویژه آیندهدر عرصه آینده

ریزي براي آن، به آینده و برنامه رسد پرداختننظر میبه

رود. به بیان کار میپژوهی بهجزء جدانشدنی فرایند آینده

دیگر در بیشتر موارد پرداختن به آینده بدون اتکا به 

شماري در اجراي بینی و تحلیل روندها، مشکالت بیپیش

ها به وجود آورده است. این مشکالت اغلب ناشی از برنامه

هاي نوظهور و یا در حال أثیرات فناوريتوجه نکردن به ت

ظهور در زندگی بشر و غفلت از نیروهاي پیشران و عوامل 

هاي توسعه کلیدي مؤثر بر تسهیل حل مشکالت یا چالش

 ).16آتی است (

تواند به تشخیص پژوهی، میشک رویکرد آیندهبی 

هاي جدید تحقیق، کاربرد مناسب تحقیقات موجود، حوزه

هاي جدید منجر شود و در عرصۀ ها و شبکهایجاد شراکت

گیري براي سازي، موجبات کاهش ریسک و تصمیمتجاري

رو جعفري، ). ازاین24گذاري بهتر را فراهم آورد (سرمایه

آفرینی نقش«) در پژوهشی با عنوان 1398فر و علم (شریفی

به » پژوهیزنان در مدیریت ورزش کشور با رویکرد آینده

توان گفت ها مییافتند که براساس یافته این نتایج دست

آفرینی زنان در مدیریت ورزش کشور که آیندة نقش

سیستمی هاي درون و برونهمزمان متأثر از عوامل و جریان

گرا، سیستمی و ورزش است. این چارچوب نگاهی کلی

بلندمدت به مقولۀ مدیریت زنان در بخش ورزش دارد و 

هاي زمانی دورتر ران در افقکوشد تا راهنماي عمل مدیمی

 ).4تر اجرایی باشد (هاي وسیعو حیطه

در واقع دستیابی به مدیریت کالس جهانی اقتضائات  

هاي ترین آنها توجه ویژه به شایستگیخاصی دارد که از مهم

مدیران تراز جهانی است. موفقیت یک مدیر کالس جهانی 

هاي پیوسته دید: درك چالشهمتوان در سه عامل بهرا می

هاي مدیریت جهانی، درك محیط جهانی و توسعۀ مهارت

هایی که ها و مانع. مدیر در وهلۀ اول باید از چالشجهانی

ها آگاهی دارد پیش رو دارد، به همان خوبی که از فرصت

هایشان را با اهداف مطلع باشد. آنها باید بدانند چطور تالش

سازمانی مهم متناسب کنند. از طرفی مدیر باید بداند چطور 

خود  نسبت به محیط اطرافش آگاهی پیدا کند و تصمیمات

هاي را با شرایط و مقتضیات محیطی متناسب کند. راه

زیادي براي دستیابی به اهداف و فهم محیط وجود دارد. 

) در تحقیقی با عنوان 1396رو فارسیجانی و عذیري (ازاین

پژوهی تأمین نیازهاي آیندة مشتریان با رویکرد آینده«

کیفیت و کالس جهانی (مطالعۀ موردي شرکت 

دریافتند که کیفیت در دستیابی به » )خودروایران

محصوالت در کالس جهانی اهمیت بسیاري دارد، 
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که بیشتر تحقیقات صورت پذیرفته در کالس طوريبه

جهانی مرتبط با کیفیت محصوالت تولیدي است. از طرفی 

که در طورينیاز مشتریان شالودة اصلی کیفیت است، به

هاي یک خصهها و مشتمامی جنبه«تعاریف کیفیت را 

محصول یا خدمات در رابطه با توانایی محصول یا خدمات 

شده یا تلویحاً جهت برآورده ساختن نیازهاي تصریح

پژوهی کنند. همچنین آیندهتعریف می» شدة مشتريبیان

هاي قابل وقوع یا علمی نوین است که به مطالعۀ آینده

این  سازي بستر براي رویارویی بامحتمل و محتوم و آماده

اي است پژوهی کیفیت مقولهپردازد و آیندهها میناشناخته

کند. با که توجه به نقش کیفیت در آینده را بررسی می

توجه به اینکه موضوع لذا بررسی متغیرها با لحاظ نیازهاي 

). 8آینده مشتریان در چارچوب مشخص انجام گرفت (

 اثرات« عنوان با تحقیقی نیز در) 1394( همکاران و لوحمزه

 نتایج این به ایران شدن جهانی فرایند بر ورزش توسعۀ

 ابعاد بر ورزش توسعۀ تأثیرات ترینمهم که یافتند دست

 شدن جهانی فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي،

 مستقیم( هايگذاريسرمایه جذب افزایش« شامل ترتیببه

 صنعت توسعۀ و گسترش« ،»خارجی) غیرمستقیم و

 سایر با تعامل و دیپلماسی گسترش« ،»گردشگري

 واحد زبان از استفاده گسترش« و »جهان کشورهاي

) 2017دیاس، رودریگو و بیدینلی (). 5( است »المللیبین

هاي جهان چقدر از قهرمان«اي با عنوان همچنین در مقاله

، با مطالعه روي »هاي کالس جهانی هستند؟داراي ویژگی

دنبال شناسایی عوامل ل بههاي غیرانتفاعی برزیسازمان

هاي فوتبال برزیل از طریق المللی شدن تیماصلی بین

هاي سازمانی هاي راهبردي و رویکردهاي نگرششبکه

بودند. بررسی ادبیات نشان داد که روابط و ارتباطات، 

هاي مهم، از عوامل یادگیري نژادها، رهبري و یافتن موقعیت

 ). بابایی19شدن است ( المللیاصلی براي دستیابی به بین

                                                           
1.    Malik  

 تأثیر« عنوان با تحقیقی هم در) 1394( همکاران و

 این به »المللبین نظام در نرم قدرت بر ورزشی دیپلماسی

 یک برتري و شناسایی قدرت، حوزة در که یافتند دست

 ورزشی مسابقات راه از هم آن کشورها، سایر به نسبت کشور

 پدیده یک عنوانبه تجاري و ايحرفه صورتبه امروزه که

 ایجاد در ورزش تأثیرگذاري و برتري نشانۀ است، مطرح

 و جذب نفوذ، راهبرد از استفاده بنابراین،. است نرم قدرت

 در تواندمی است نرم قدرت اهداف از که ورزش در اقناع

 و ملی غرور اتحاد، ایجاد برعالوه المللیبین و ملی سطوح

 توسعۀ به نیل در جامعه، اقشار همۀ در فرهنگی یکپارچگی

 ).2( شود واقع مؤثر نیز همگرایی و اقتصادي

منظور کسب موفقیت باید از سه در واقع یک مدیر به 

محیط (فرهنگی، سازمانی و موقعیتی) بینش داشته باشد و 

). در این 18،10در هر سه حوزه توانمند و موفق عمل کند (

) در تحقیقی دربارة 1385زمینه عباسپور و خدیوي (

هاي مدیریت سبز در توسعۀ پایدار کشور به این نتایج چالش

گرفته در راستاي یافتند که با توجه به مطالعات انجامدست 

هاي ها، چالشاستقرار نظام دولت سبز در نهادها و ارگان

توان از سه جنبۀ کلی شامل مشکالت و موانع موجود را می

مدیریتی در سطح کشور، مشکالت و موانع فنـی و فرهنگی 

ه بررسی کرد. استقرار دولت سبز در نظام مدیریتی کشور ب

جدیت پیگیري نشده و لـزوم اعمـال آن و ارائۀ راهکارهاي 

مدیریتی صحیح در سطح کالن کشور و در سطح خرد در 

 1). مالک7ها مورد توجه قرار نگرفته است (نهادها و ارگان

 ) نیز در تحقیقی دربارة مسئولیت2021و همکاران (

 عملکرد و سبز، مدیریت انسانی منابع شرکت، اجتماعی

عامل  پایدار به این نتایج دست یافتند که عملکرد پایدار

است. مسئولیت  بزرگ هايشرکت سازيبرجسته مؤثر در

 افزایش براي سبز انسانی منابع مدیریت هايشیوه اجتماعی،
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 به نسبت سازمانی شهروندي رفتار طریق پایدار از عملکرد

 ).23زیست اثرگذار است ( محیط

اي جدید آینده پدیده تردید تحقیقات آینده و عملبی

اندرکاران براي غلبه است و نشان از وعدة محققان و دست

گیران و کارشناسان صنعت رو تصمیم). ازاین21بر آن دارد (

ورزش در جهانی پر از تغییر و تحول، نیازمند توسعۀ 

بینی و آمادگی براي آینده هستند. هاي جدید پیشرهیافت

ین نبوده یا اثر رویدادها بر که رویدادها قابل تعیدرصورتی

روي عملیات نامعلوم باشد، این ابهام و عدم اطمینان 

ریزي آینده مواجه تواند سازمان را با مشکالتی در برنامهمی

پژوهی ابزاري براي مهندسی سازد؛ در این زمینه آینده

هاي رو بهتر است سازمانهوشمندانه آینده است، ازاین

پژوهی نیز زمان به مقولۀ آیندهزیرك در کنار مدیریت سا

توجه بیشتري داشته باشند تا با استفاده از مسیرهایی که 

گذارد، راهبردهاي معطوف به این علم در اختیارشان می

آینده سازي را شناسایی کنند و با سهولت بیشتري به 

 عملکرد ). ارزیابی15هاي مطلوب خود برسند (آینده

 کمتري کنترل آنها روي که رویدادهایی براساس مدیران

 نااطمینانی و زیاد قطعیت عدم. بود خواهد مشکل دارند،

 داشته سازمان یک مدیریت بر شدیدي تأثیرات تواندمی

 مدیران باشند، بینیپیش قابل کهزمانی هاجنبه باشد، این

 بالقوه مشکالت و راهبردها بهبود هايفرصت و تهدیدها با را

 بنابراین سازند.می مواجه هاراهبرد این کارگیريبه در

 مراتببه هاییشایستگی و هابر مهارت آینده، موفق مدیران

 را حاضر پژوهش آنچه. دارند نیاز پیشین مدیران با متفاوت

 بودن اکتشافی کند،می متمایز تحقیقات سایر به نسبت

روندهاي محیطی مؤثر بر شایستگی  یافتن هدف با روش

 کالس مدیریت هايشاخص بر تأکید مدیران ورزشی با

 رویکرد با ورزش صنعت توسعۀ جهت در جهانی

 و مدیران مسئوالن، براي امور این که است پژوهانهآینده

رو شناسایی ازاین .باشد مؤثر تواندمی ورزشی سیاستگذاران

پژوهی روندهاي محیطی مؤثر در شایستگی مدیران آینده

صنعت ورزش  ورزشی با رویکرد مدیریت کالس جهانی در

بسیار حائز اهمیت است. به بیانی دیگر پژوهشگر درصدد 

پژوهی، است این مطالعه با در نظر گرفتن رویکرد آینده

تالشی باشد در مسیر تبیین تأثیر مدیریت کالس جهانی بر 

ارتقاي شایستگی مدیران ورزشی در توسعه صنعت ورزش 

دي، ساز اقدامات جرسد این پژوهش زمینهنظر میو به

هاي مناسب در گیريفراگیر و تأثیرگذار آینده براي تصمیم

بینی توان پیشصنعت ورزش باشد؛ هرچند آینده را نمی

پژوهی کرد؛ اما انجام چنین مطالعاتی در حوزة آینده

تواند راهنماي اندیشیدن خبرگان و کارشناسان دربارة می

تقویت شایستگی مدیران آیندة ورزشی با مدیریت کالس 

جهانی بوده و همچنین در زمینۀ استفاده از آن جهت تأثیر 

بر ارتقاي عملکرد مدیران آیندة صنعت ورزش ایران مفید 

 فایده واقع شود.

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر، از نظر نوع مقاصد تحقیق، داراي روش 

پیمایشی بوده که به شکل  -کاربردي و از نوع توصیفی 

ها، گردآوري داده ەٴنحومیدانی انجام شده است و از نظر 

داراي روش ترکیبی (کمی و کیفی) و داراي محتوا و رویکرد 

پژوهانه اکتشافی و توصیفی است. بر این اساس، آینده

دهندة آینده ها و روندهاي شکلترین مؤلفهکوشد مهممی

پژوهی زمینه موضوع تحقیق را بازشکافی کند. آینده

ی بر بهترین شواهد و فعالیتی مشارکتی است که باید مبتن

اي پژوهانهقضاوت موجود باشد و اغلب هر پژوهش آینده

هاي متناسب را، به فراخور ها و تکنیکترکیبی از روش

بندد. کار میموضوع و بستر پژوهشی خود، به

نظر در نفر از افراد صاحب 23کنندگان در پژوهش مشارکت

مل حوزة اقتصاد و صنعت ورزش مشارکت داشتند که شا

متخصصان اقتصاد ورزش، اعضاي هیأت علمی حوزة 
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بازاریابی ورزشی، مدیران حوزة ورزشی، مدیریت کالس 

پژوهان بودند که به شناسایی روندهاي جهانی و آینده

محیطی مؤثر بر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس 

اند. شایان ذکر است جهانی در صنعت ورزش ایران پرداخته

صورت هدفمند، نظري و گلوله برفی ها بهنیانتخاب آزمود

» نظریه«ها یا به اصطالح که سیستم مقولهبوده و زمانی

شود. در آوري اطالعات متوقف میاشباع شود، فرایند جمع

وتحلیل و رسیدن به هاي زیگزاکی براي تجزیهواقع رویه

گیري نظري یک روش اشباع نظري انجام گرفت. نمونه

هاي صادفی و هدفدار است که در پژوهشگیري غیرتنمونه

شود. از آنجا که در پژوهش حاضر کیفی استفاده می

دست هاي خاص بهاطالعات از مصاحبه با افراد داراي ویژگی

برفی روش مناسبی گیري هدفمند به روش گلولهآمد، نمونه

 خصوص کنندگان است. دربراي انتخاب مشارکت

 را هامجموعه و فرادا باید محققان نظري گیرينمونه

 به اقدام هدفمند صورتو به کرده انتخاب خودشان

 در را مفیدي اطالعات قادرند آنها زیرا کنند، گیرينمونه

 این در بنابراین. آورند فراهم خود، منتخب موضوع حوزة

 افرادي از نفر23 با نظري، اشباع به رسیدن تا نیز پژوهش

 دهند، قرار دسترس در تريغنی اطالعات توانستندمی که

چراکه،  گرفت، صورت ساختاریافتهنیمه عمیق مصاحبۀ

هدف از پویش  هستند. هاداده ترینمطلوب ها،مصاحبه

هاي مقدماتی تغییرات مهمی است که محیطی یافتن نشانه

محتمل است در آینده رخ دهند. ابزارهایی چون جستجو 

هاي اینترنتی، مصاحبه با خبرگان، دلفی، مرور در پایگاه

نظران کلیدي، منابع منابع و مقاالت چاپی و ردگیري صاحب

ش محیطی اصلی در گردآوري اطالعات، درون فرایند پوی

توان ورودي روند و نتایج حاصل از آن را میشمار میبه

پژوهی تلقی کرد. پژوهش حاضر، اصلی یک فرایند آینده

وجو در ادبیات علمی و براي تحقق این منظور، از جست

هاي مرتبط، از یک سو، و نیز کاوش اطالعات مرور پژوهش

به کمک ابزارهاي کمی (روش دلفی، پرسشنامۀ تعیین 

وندهاي کلیدي) و ابزارهاي کیفی (مصاحبه) براي ر

ها، نیروها و یا عوامل کلیدي بندي مؤلفهشناسایی و اولویت

 و پیشران، از دیگر سو، استفاده شده است. 

ساختۀ محقق مۀاز پرسشنا هاداده آوريجمعبراي 

روندهاي محیطی مؤثر بر شایستگی مدیران ورزشی با 

 مشتمل ورزش ایران که مدیریت کالس جهانی در صنعت

استفاده شد. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته است،  سؤال 89 بر

. شد گرفته نظر در مرحله پنج مۀ،براي ساخت پرسشنا. بود

 مطالعاتو رجوع به  ايکتابخانه صورتبه که اول مرحلۀ در

عۀ اینترنتی انجام گرفت، به مطال هايپایگاهموجود در 

اجتماعی/ مختلف  هايزمینهدر کاربرد آن  و موضوع تحقیق

فرهنگی، اقتصادي، سیاسی/ حقوقی، فناورانه و 

 نۀ موضوع، و مروري بر مبانی نظري و پیشیمحیطیزیست

با  کیفی هايانجام مصاحبه با مرحلۀ دوم در. شد پرداخته

متخصصان اقتصاد ورزش، اعضاي هیأت علمی از نفر  23

ورزشی، مدیریت حوزة بازاریابی ورزشی، مدیران حوزة 

استفاده شد. شایان ذکر است  پژوهانکالس جهانی و آینده

کیفی تا حد رسیدن به اشباع نظري  هايمصاحبهانجام 

در قالب  شدهشناساییادامه یافت. آنگاه متغیرهاي 

لۀ مجزا ارائه شدند. در مرح طوربهو  بنديدسته هاییمؤلفه

 آوريجمع با ندتوامی که مدلی به عنوان دلفی روش از سوم

نظرهاي کارشناسان، متغیرهاي پژوهش را  وتحلیلتجزیه و

غربالگري کند، استفاده شد. مجموعه اقداماتی که در روش 

، گروه دلفی گرتحلیلدلفی انجام گرفت شامل تیم طراح و 

ت پرسشنامه بود که در طی دو دور روش االو طراحی سؤ

 و صوري یروای چهارم لۀدلفی انجام پذیرفت. در مرح

و محتوایی صوري  روایی. گرفت صورت پرسشنامه محتوایی

 متخصصانتن از  14پرسشنامه با استفاده از نظرهاي 

 ساخت لۀ پنجمتعیین شد. در مرح مدیریت ورزشی،

 عاملی تحلیل کمک با سازه پرسشنامۀ تحقیق، روایی
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د. از طریق تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعیین ش اکتشافی

هاي ها یا دستههمبستگی سؤاالت درون گروهتعیین 

صورت که آیا سؤاالت هر دسته با یکدیگر مختلف (بدین

عبارتی سؤاالت هر دسته آنچه را که همبستگی دارند یا به

) KMO=789/0سنجند یا خیر (گیري کنند میباید اندازه

آزمون ضریب آلفاي کرونباخ  منظور تعیین پایاییو نیز به

)91/0=αافزاري تفاده شد. تحلیل عاملی در بستۀ نرم) اس

ها وتحلیل دادهمنظور تجزیهاستفاده شد. به SPSSآماري 

منظور بررسی نرمال از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به

ها ها استفاده شد که براساس آن توزیع دادهبودن توزیع داده

ها براي نرمال بود، همچنین، از آزمون معناداري میانگین

ها و آزمون فریدمن جهت سی میزان اهمیت گویهبرر

بندي استفاده شد. بنابراین هریک از خبرگان اهمیت رتبه

مورد روندها و تغییرات را از طریق امتیازدهی  89هر یک از 

مشخص کردند. براي لحاظ دقت و انعطاف کافی در 

امتیازي استفاده شد. بر  5امتیازدهی از یک طیف لیکرت 

اي از متغیرهاي کلیدي از طریق تحلیل وعهاین اساس، مجم

محیط عمومی و کالن در حوزة موضوع تحقیق احصا شد. 

نفر از خبرگان پژوهش با  11گروه کانونی پژوهش (شامل 

 ورزشی، مدیریت هاي مدیریتشش تخصص در زمینه

 بازاریابی ورزشی، مدیریت راهبردي جهانی، مدیریت کالس

بندي ژوه) پس از جمعپورزشی، اقتصاد ورزش، آینده

ها، به این نتیجه ها و تجمیع همپوشانیمجموع یافته

هاي تواند تقریباً همۀ جنبهشده میرسیدند که عوامل تعیین

مرتبط با عوامل کلیدي پژوهش را پوشش دهد. سپس، 

شناختی و به روش مجموعه عوامل یادشده از منظر روش

محیطی (به  تحلیل کارشناسانه، تحت عنوان عوامل کالن

پنج دستۀ اجتماعی/فرهنگی،  ) در1روش تحلیل پستل

محیطی احصا اقتصادي، سیاسی/ حقوقی، فناورانه و زیست

                                                           
1. PESTEL (  Political, Economic, Social, 
Technological , Ecological, Legal / Legislative)  

اند. شایان ذکر است با کمک این الگو و بندي شدهو دسته

توان به شده در آنها میبررسی و پایش متغیرهاي تعیین

ارزیـابی مسائل و روندهاي جاري و درك کامل محیط 

رسید. همچنـین رونـدهاي در حـال ظهـور را شناسایی و 

هاي بالقوه مـؤثر در آینـده را ها و ظرفیتفرضپیش

هاي انداز و ویژگیاسـتنباط کـرد و بـا ترسـیم چشم

ها و تهدیدها آماده شد و به هاي آینده براي فرصتمحیط

ریزي راهبردي دست زد. از مجموعه روندهاي برنامه

اي ة مؤثر در آینده موضوع پژوهش، پرسشنامهشدشناسایی

طراحی شد تا در اختیار خبرگان هدف قرار گیرد؛ هدف از 

و » اهمیت«طراحی این پرسشنامه، مشخص کردن میزان 

هریک از متغیرها بوده است. الزم به ذکر » بندياولویت«

گیري از دیدگاه خبرگان، است در تعیین افق زمانی، با بهره

ت تا این افق، اوالً آنقدر نزدیک نباشد که کوشش شده اس

نظر آید و در عین انتظار وقوع تحوالت چشمگیر، بعید به

حال، آنقدر هم دور نباشد که تصور کردن آن خیلی دشوار 

شده سالۀ تعریفشود. بر این اساس، افق زمانی ده تا پانزده

شود تا نتایج حاصل، پژوهش سبب می ەٴبراي دامنه و گستر

نفعان، ماهیت کاربردي باالتري یابد و براي یث ذياز ح

ها سودمندي بیشتري ها و تدوین استراتژيسیاستگذاري

 داشته باشد.

 
 هاي تحقیق نتایج و یافته

 کنندگانشناختی مشارکتهاي جمعیتیافته

نظر در حوزة اقتصاد و صنعت نفر از افراد صاحب 23

ورزش مشارکت داشتند که شامل متخصصان، اقتصاد 

ورزش، اعضاي هیأت علمی حوزة بازاریابی ورزشی، مدیران 

پژوهان بودند حوزة ورزشی مدیریت کالس جهانی و آینده

که به مقایسه و بررسی میزان اهمیت عوامل محیط بیرونی، 
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رات مؤثر بر شایستگی مدیران ورزشی با روندها و تغیی

اند. مدیریت کالس جهانی در صنعت ورزش ایران پرداخته

درصد افراد نمونۀ آماري،  3/4ها نشان داد نتیجه بررسی

درصد دیگر  3/4دانشجوي دورة دکتري مدیریت ورزش و 

درصد فوق دکتري هستند و بقیۀ آنها  3/4لیسانس و فوق

دکتري مدیریت ورزش هستند. درصد داراي مدرك  3/91

درصد از جامعۀ آماري مورد بررسی در ردة  4/29حدود 

درصد افراد نمونۀ  87اند. همچنین، استادیاري قرار گرفته

هاي جمعیت درصد آنان زن بودند. یافته 13آماري مرد و

آورده شده  1 در جدولپژوهش  کنندگانمشارکتشناختی 

 است. 

 
 کنندگانمشارکتشناختی هاي جمعیت. یافته1جدول 

 متغیر گروه شاخص متغیر گروه شاخص
درصد 
 فراوانی

درصد  فراوانی
 فراوانی

 فراوانی

6/17  استاد تمام 3 

رتبه 
 علمی

3/91  دکتري 21 
مدرك 
 تحصیلی

4/29 3/4 دانشیار 5   دانشجوي دکتري 1 
8/11 3/4 استاد 2  سانسیلفوق 1   
4/29 56/69 استادیار 5   مدیریت ورزشی 16 

 رشتۀ تحصیلی

8/11 8/4 مربی 2  کالس جهانی مدیریت 1   
 مرد 20 87

 جنسیت

8/4 مدیریت راهبردي  1 
 ورزشی

3/14 زن 3 13 مدیریت بازاریابی  3 
 ورزشی

8/34 سال و کمتر 10 8   
 سابقه

8/4  اقتصاددان 1 
4/17 سال 20تا  11 4   8/4 پژوهندهیآ 1   
8/47 سال 20بیشتر از  11   

بندي مقایسه و بررسی میزان اهمیت و اولویت

 عوامل کالن محیط بیرونی 

دهندگان در بندي دیدگاه پاسخمقایسه و اولویت. 1 

 حوزة فناوري مورد روندها و تغییرات در

در مورد اثرات روندها  دهندگانپاسخ، دیدگاه 2جدول 

. بر این اساس، دهدیمفناوري را نشان  در حوزةو تغییرات 

اتفاق نظر دارند که روندها و تغییرات در  دهندگانپاسخ

حوزة فناوري بر شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس 

رشد « دهندگانپاسخجهانی اثرگذار است. همچنین، 

و بار عاملی  91/4با میانگین » ي)بعدسههولوگرام (صنعت 

الکترونیکی شدن کلیۀ مکاتبات ارتباط نهادهاي « ، 977/0

« و  964/0و بار عاملی  82/4ورزشی با یکدیگر با میانگین 

را  959/0و بار عاملی  73/4با میانگین »  هارباتاستفاده از 

روندها و تغییرات در حوزة فناوري  نیترمهمترتیب جزء به

 01/0کمتر از  sigو مقدار  945/51دو مقدار خی. دانندیم

گویه مفروض از لحاظ آماري  23ي هارتبه، یعنی بین است

 وجود دارد. دارمعناتفاوت 
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 فناوري در حوزةدر مورد روندها و تغییرات  دهندگانپاسخي دیدگاه بندتیاولو. مقایسه و 2جدول 
میزان  رتبه

 اهمیت
یبار عامل هامؤلفه میانگین   ردیف 

844/0 متوسط 10  36/4 ظهور و گسترش روزافزون فضاي مجازي و افزایش نقش آن در تبلیغات و  
 راهبري جامعه

1 

939/0 باال 9  45/4  2 ي اینترنتی در حوزة ورزشوکارهاکسبتوسعۀ  

368/0 کم 11  45/4  3 هاي الکترونیکيبازو  هاورزشگسترش  

809/0 متوسط 22  4 هاي هوش محاسباتی و درك معناییيفناورارتقاي جایگاه  4 

825/0 متوسط 17  18/4  5 توسعۀ فناوري دیجیتال در صنعت ورزش 

819/0 کم 23  91/3  6 پیشرفت نسل ششم و هفتم تلفن همراه 

849/0 متوسط 7  55/4  7 هاي کاربردي در ورزشاپلیکیشنتوسعۀ  

964/0 باال 2  82/4  8 الکترونیکی شدن تمامی مکاتبات ارتباط نهادهاي ورزشی با یکدیگر 

550/0 کم 4  73/4  9 ۀ پردازش کوانتومیواسطبهي ابري و هوش مصنوعی هاپردازشرشد  

887/0 متوسط 16  27/4  10 آموزشیهاي گوناگون یسی در حوزهنوبرنامهیکپارچه شدن  

873/0 متوسط 13  27/4  11 ي امنیت سایبري شخصیهاشرکتظهور  

394/0 کم 15  27/4  12 هاي کمیهاي کیفی در قیاس با دادهافزایش ارزش داده 

619/0 متوسط 8  55/4  13 المللیگسترش وبینار و امکان شرکت در رویدادها و همایش بین 

903/0 باال 12  36/4  14 تر از طریق اینترنتیقدقانجام نظارت و ارزیابی عملکرد  

959/0 باال 3  73/4  15 هارباتاستفاده از  

977/0 باال 1  91/4  16 ي)بعدسهرشد صنعت هولوگرام ( 

660/0 متوسط 19  09/4  17 ي اطالعات دادة دیجیتالیهابانکایجاد  

877/0 متوسط 5  64/4  18 ياماهوارهي هامنظومهحضور مگا  

828/0 متوسط 18  09/4  19 یرقابل هکغاینترنت  

861/0 متوسط 6  64/4  20 توسعۀ نانو تکنولوژي 

894/0 متوسط 14  27/4  5G 21هاي يفناوربه وسیله  IOTرشد تکنولوژي  

569/0 کم 21  91/3  22 ي شخصی شادي و مثبت اندیشیهادستگاهتولید و کاربرد  

616/0 کم 20  23 یسی شخصی براي هر فردنوبرنامهوجود رابط  4 

   df درجۀ  
 آزادي

Chi-Square 
 آزمون خی دو  

 

   22 945/51   
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 دهندگانپاسخي دیدگاه بندتیاولومقایسه و . 2

 اقتصادي در حوزةدر مورد روندها و تغییرات 

اتفاق نظر دارند که روندها  دهندگانپاسخبر این اساس، 

و تغییرات در حوزة اقتصادي بر شایستگی مدیران ورزشی 

با مدیریت کالس جهانی اثرگذار است. همچنین، نتایج 

کنترل معامالت و بازارهاي مالی با « حاکی از این است که 

و بار عاملی  82/4با میانگین » کمک هوش مصنوعی 

و بار  36/4نگین با میا» جهانی شدن ورزش « ، 894/0

ي هاورزشي در گذارهیسرماافزایش «و  879/0عاملی 

ترتیب ، به869/0و بار عاملی  35/4با میانگین » قهرمانی

باشند اقتصادي می در حوزةروندها و تغییرات  نیترمهم

کمتر از  sigو مقدار  755/36مقدار خی دو ). 3(جدول 

گویه مفروض از لحاظ  16ي هارتبهبود، یعنی بین  01/0

 وجود دارد. دارامعنآماري تفاوت 

 اقتصادي در حوزةدر مورد روندها و تغییرات  دهندگانپاسخي دیدگاه بندتیاولو. مقایسه و 3جدول 

میزان  رتبه
 اهمیت

یبار عامل هامؤلفه میانگین   ردیف 

651/0 کم 9  09/4  1 خوداتکایی صنایعحذف نفت از اقتصاد ملی و  

869/0 متوسط 3  35/4  2 ي قهرمانی هاورزشگذاري در یهسرماافزایش  

826/0 متوسط 10  09/4  3 هاورزشتجاري شدن همۀ  

865/0 متوسط 4  27/4  4 یتی در تجارت ورزشچندملي هاشرکتتشکیل  

805/0 متوسط 14  91/3  5 تجارت بازیکنان 

347/0 کم 16  36/3  6 المللیي بینهاشاخصتوسعۀ استانداردها و  

879/0 متوسط 2  36/4  7 جهانی شدن ورزش 

890/0 متوسط 11  91/3  8 هاي خارجیگذاريیهسرما 

806/0 متوسط 8  18/4  9 ي تجاري و لوکسهاورزشتوسعۀ  

346/0 کم 12  10 ي تولید هوشمند و متصل به شبکهوکارهاکسبرشد  4 

611/0 کم 6  27/4  11 ي داده محوروکارهاکسبرشد  

894/0 متوسط 1  82/4  12 کنترل معامالت و بازارهاي مالی با کمک هوش مصنوعی 

800/0 متوسط 15  82/3  13 حذف پول چاپی و بودن تنها اعتبار و ظهور پول دیجیتالی 

844/0 متوسط 7  09/4  14 توسعۀ بورس و معامالت در صنعت ورزش 

469/0 کم 5  27/4  15 تبلیغات اینترنتی در صنعت ورزشرشد  

504/0 کم 13  82/3  16 کیفیت در خدمات باال رفتن 

 sig  يدارمعناسطح df  درجۀ آزادي Chi-Square  
 آزمون خی دو  

 

01/0کمتر از    15 755/36  
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در  دهندگانپاسخي دیدگاه بندتیاولومقایسه و  .3
 سیاسی در حوزةمورد روندها و تغییرات 

در مورد روندها و تغییرات  دهندگانپاسخ، دیدگاه 4ل وجد
نفوذ « دهندگانپاسخ. دهدیمسیاسی را نشان  در حوزة

و  64/4با میانگین » المللی ورزشقدرت نرم در محیط بین
المللی گسترش اقتدار نهادهاي بین«، 970/0بار عاملی 

ي هاونیفدراسالمللی المپیک و ورزش مانند کمیتۀ بین
و  941/0با بار عاملیو  62/4با میانگین » جهانی

گزینی مدیران کارامد و الیق ورزشی با توجه به شایسته«
با بار و  55/4با میانگین » و معیارهاي جهانی هاشاخص
روندها و تغییرات  نیترمهمجزء را به ترتیب  940/0عاملی

سیاسی مؤثر بر شایستگی مدیران ورزشی با  در حوزة
مقدار . دانندیممدیریت کالس جهانی در صنعت ورزش 

است، یعنی  05/0از  تربزرگ sigو مقدار  625/17خی دو 
گویۀ مفروض از لحاظ آماري تفاوت  15ي هارتبهبین 
 وجود ندارد. دارمعنا

 سیاسی در حوزةو تغییرات  در مورد روندها دهندگانپاسخدیدگاه  يبندتیاولومقایسه و  .4ول جد
میزان  رتبه

 اهمیت
 ردیف مؤلفه میانگین یبار عامل

941/0 متوسط 8  1 هاي کالن ورزشگذاريیاستسهاي جهانی در اقتدار هرچه بیشتر سازمان 4 

749/0 متوسط 14  2 ي ارزیابی عملکرد جهانیهاشاخصتعیین  4 

942/0 متوسط 1  64/4  3 المللی ورزشنفوذ قدرت نرم در محیط بین 

531/0 متوسط 12  09/4  4 ي خصوصیهاثروتثبت جهانی  

317/0 متوسط 15  5 ي بر پایۀ انجام تست هوشرأتعیین حق  4 

970/0 کم 13  91/3  6 یرقانونی در سطح جهانیغي هاتجارتهاي سنگین براي یمهجر 

940/0 متوسط 6  18/4  7 توسعۀ مدیریت بحران در سطح جهانی 

734/0 متوسط 7  09/4 برد) در صنعت  –المللی (سیاست برد الملل و مذاکرات بینینبتوسعۀ روابط  
 ورزش

8 

560/0 متوسط 11  18/4 گیري با کمترین هزینه و یمتصمسازي بر پایۀ درخت رشد تصمیم 
 ین زمانترکوتاه

9 

766/0 متوسط 2  62/4 المللی المللی ورزش مانند کمیتۀ بینگسترش اقتدار نهادهاي بین 
 هاي جهانییونفدراسالمپیک و 

10 

638/0 متوسط 5  36/4  11 یران سیاسی کارامداز مدي الگوبردار 

864/0 متوسط 4  45/4  12 کردن دولت و کوچکسازي یخصوصرشد  

614/0 متوسط 3  55/4 و  هاشاخصشایسته گزینی مدیران کارامد و الیق ورزشی با توجه به  
 معیارهاي جهانی

13 

749/0 متوسط 9  18/4 یرعمومی غي اجرایی و مؤسسات و نهادهاي هادستگاهارزیابی عملکرد  
 یردولتی از طریق خوداظهاريغ

14 

834/0 کم 10  73/3 تبیین حکومت، قدرت سیاسی، مشارکت و ژئوپلیتیک آیندة جهان بر  
 هاي اسالمییاستسپایۀ 

15 

  sig يدارامعنسطح             df درجۀ   
 آزادي

Chi-Square 
آزمون خی دو     

05/0از  تربزرگ     14 625/17  

 

در  دهندگانپاسخي دیدگاه بندتیاولومقایسه و . 4
 اجتماعی در حوزةمورد روندها و تغییرات 

در مورد اثرات روندها و  دهندگانپاسخ، دیدگاه 5جدول 
. نتایج نشان دهدیماجتماعی را نشان  در حوزةتغییرات 
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با میانگین » افزایش نقش زنان در صحنۀ ورزش«داد که 
افزایش اوقات فراغت و اقبال «، 945/0  و بار عاملی 64/4

و   934/0 و بار عاملی 18/4میانگین  با» عمومی به ورزش
با » هافرهنگخردهو نابودي  هافرهنگجهانی شدن «

ترتیب جزو به 927/0 و با بار عاملی 91/3میانگین 
اجتماعی مؤثر  در حوزةاثرات روندها و تغییرات  نیترمهم

مدیریت کالس جهانی از بر شایستگی مدیران ورزشی با 
مقدار دیدگاه متخصصان و کارشناسان دانشگاهی هستند. 

است، یعنی  01/0از ترکوچک sigو مقدار  665/42 خی دو
گویۀ مفروض از لحاظ آماري تفاوت  20ي هارتبهبین 

 وجود دارد. دارامعن

 اجتماعی در حوزةو تغییرات  روندها تأثیراتدر مورد  دهندگانپاسخ دیدگاه يبندتیاولومقایسه و . 5 جدول
میزان  رتبه

 اهمیت
 ردیف مؤلفه میانگین یبار عامل

934/0 باال 2  18/4  1 افزایش اوقات فراغت و اقبال عمومی به ورزش 

764/0 متوسط 17  82/3 هاي سنگین براي تعصب و یمهجرو  حذف تبعیض نژادي 
 طرفداري از تبعیض نژادي

2 

945/0 باال 1  64/4  3 افزایش نقش زنان در صحنۀ ورزش 
704/0 متوسط 7  18/4  4 احترام و توجه به تعدد سالیق  

349/0 کم 13  80/3  5 گرایش و توجه عمومی به سالمت  

499/0 کم 16  73/3  6 ي ورزشی هارشتهافزایش تعداد  
781/0 متوسط 8  27/4  7 افزایش آگاهی عمومی  

894/0 متوسط 4  45/4  8 پیر شدن جمعیت کرة زمین  
842/0 متوسط 20  55/3  9 ي قهرمانی هاورزشگذاري در یهسرماافزایش  
330/0 کم 11  09/4 (تبادل اطالعات، عقاید، افکار  آزاد اطالعاتگسترش جریان  

 الملل)ینبدر سطح  هاارزشو 
10 

318/0 کم 6  36/4  11 دورکاري و کاهش تحرك ناشی از شغل 

902/0 متوسط 19  36/3  12 خواهی در جامعهيآزادگسترش و  یدوستوطنهاي یشگراافزایش  
927/0 باال 3  91/3  13 هافرهنگخردهو نابودي  هافرهنگجهانی شدن  
875/0 متوسط 15  73/3  14 هاي مردمیآگاهباال رفتن  
568/0 کم 9  15 هاي منفییتشخصاندیشی و دوري از افکار و مثبت 4 

838/0 متوسط 5  45/4  16 باال رفتن سطح بهداشت 
538/0 کم 18  82/3  17 هاي فرهنگییهسرماگسترش  
914/0 باال 12 ها، جهت تحقق ورود مسئولیت اجتماعی در برنامۀ سازمان 4 

 اهداف توسعۀ پایدار
18 

844/0 متوسط 14  91/3 صحت مطالب  در مورد هاشبکههشدار در  عالئمتوسعه  
 هارسانه

19 

452/0 کم 10 ردیابی احساسات و عواطف در برخوردهاي اجتماعی در طول  4 
 فرایند زندگی

20 

 sig  يدارمعناسطح df  درجۀ آزادي Chi-Square 
 آزمون خی دو

 

01/0کمتر از    19 665/42  
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 دهندگانپاسخي دیدگاه بندتیاولومقایسه و . 5

 محیطی زیست در حوزةدر مورد روندها و تغییرات 

در مورد تأثیرات روندها  دهندگانپاسخدیدگاه  6جدول 

. بر این اساس، دهدیماجتماعی را نشان  در حوزةو تغییرات 

اتفاق نظر دارند که اثرات روندها و تغییرات  دهندگانپاسخ

محیطی است. همچنین نتایج نشان داد که زیست در حوزة

 931/0و با بار عاملی  55/4با میانگین » رشد مدیریت سبز«

اصالح الگوي مصرف انرژي در ساختمان با نظارت صحیح «

 45/4با میانگین » بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان

ي تجدیــدپذیــر هايانرژتوســعۀ «و  910/0 و بار عاملی

 864/0 و با بار عاملی 40/4با میانگین » جهــاندر ســطح 

 در حوزةاثرات روندها و تغییرات  نیترمهمترتیب جزو به

محیطی از دیدگاه متخصصان و کارشناسان زیست

 sigو مقدار  568/18مقدار خی دو باشند. دانشگاهی می

گویه مفروض  15ي هارتبهاست، یعنی بین  05/0از  تربزرگ

 وجود ندارد. دارمعنااز لحاظ آماري تفاوت 
 

 محیطیزیست در حوزةو تغییرات  در مورد اثرات روندها دهندگانپاسخ دیدگاه يبندتیاولومقایسه و  .6 جدول
میزان  رتبه

 اهمیت
بار 
 یعامل

 ردیف مؤلفه میانگین

864/0 متوسط 3  40/4  هاي تجدیــديانرژتوســعۀ  
 پذیــر در ســطح جهــان 

1 

931/0 باال 1  55/4  2 رشد مدیریت سبز 
809/0 متوسط 7  27/4 تعیین مالیات بر تولیدکنندگان کربن در صنعت  

 تولیدات ورزشی
3 

317/0 کم 5  45/4 اقبال، مطالبه و توجه عمومی به محیط زیست و  
 گرمایش زمین

4 

431/0 کم 4  27/4  5 یزیکی تقاضا محورژئوفتوسعۀ میکرو هواشناسی  
809/0 متوسط 8  36/4  6 ي بیولوژیکهادر جنگتوسعۀ مدیریت نجات  
712/0 متوسط 11  27/4 هاي مصرف بهینۀ منابع برداشت یاستساعمال  

ها به عنوان منابع یانوساقي قدیمی از هازباله
 ارزشمند

7 

712/0 متوسط 12  18/4 ي پایدار سازفرهنگاصالح الگوي فرهنگ مصرف با  
و  هاوزارتخانهو اشاعۀ فرهنگ بهینه مصرف در 

 یردولتیغي اجرایی و نهادهاي عمومی هادستگاه

8 

317/0 کم 6  45/4 سازي مصرف سوخت، ینهبهرعایت الگوي مصرف و  
آب، برق، انرژي، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات در 

 ي دولتیهادستگاه

9 

548/0 کم 13  18/4 ي هادستگاهاجرایی مناسب براي  سازوکارایجاد  
یردولتی جهت کاهش غدولتی و نهادهاي عمومی 

 ییجوصرفهمصرف مواد و منابع پایه از محل 

10 

910/0 باال 2  45/4 اصالح الگوي مصرف انرژي در ساختمان با نظارت  
 صحیح بر طراحی، ساخت و مهندسی ساختمان

11 
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838/0 متوسط 10  27/4 محیطی و مدیریت تشکیل بانک اطالعات زیست 
ی و تبادل اطالعات و استفاده رساناطالعسبز براي 

 از تجارب و نوآوري در پورتال مدیریت سبز

12 

739/0 متوسط 15  13 حفاظت از منابع پایه و محیط زیست 4 
752/0 متوسط 9  27/4 ي مدیریت نوین و محیط ابزارهاها و یستمساجراي  

زیست (سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت 
محیطی، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت زیست
ي، وربهرهي، سیستم مدیریت انرژي، مدیریت احرفه

 استاندارد ملی و...)

14 

825/0 متوسط 14  09/4  15 باال رفتن سطح بهداشت 
 sig  يدارامعنسطح df  ۀدرج 

 آزادي
Chi-Square 

 آزمون خی دو 
 

05/0از  تربزرگ   15 568/18  
 
 

و همچنین  آمدهدستبهآزمون تحلیل عاملی  براساس

براي هر بعد مشخص شد  آمدهدستبهبا توجه به میانگین 

پژوهی شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس که آینده

جهانی در صنعت ورزش ایران، بعد فناوري با بار عاملی 

بیشترین اهمیت و پس از آن  36/4و میانگین  881/0

و میانگین  800/0 محیطی با بار عاملیترتیب بعد زیستبه

و  913/0عاملی، سپس بعد سیاسی و حقوقی با بار 30/4

و  716/0 و بعد اقتصادي با بار عاملی 20/4میانگین 

و بعد اجتماعی با بار عاملی  20/4و میانگین  10/4میانگین 

از دیدگاه متخصصان و کارشناسان  96/3و میانگین   649/0

ي بندجمعدانشگاهی داشته است. در نهایت، با اجماع و 

فهومی از نظرهاي اعضاي گروه کانونی پژوهش الگوي م

روندهاي محیطی مؤثر بر آینده شایستگی مدیران ورزشی 

با مدیریت کالس جهانی در صنعت ورزش ایران با 

دسته موضوعی به شکلی که در نمودار  5شاخص و در 15

 شود، قابل تبیین است. دیده می 1
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شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کالس جهانی در صنعت مفهومی روندهاي محیطی مؤثر بر آینده . الگوي 1نمودار 
 ورزش ایران

 
 گیريبحث و نتیجه

وتحلیل شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت تجزیه

ها و ریزيکالس جهانی در صنعت ورزش، توسعۀ برنامه

بینی روندها و ها در این باره، نیازمند پیشسیاستگذاري

بالقوه است.  ەٴتغییرات و عوامل تکامل آیند نیروهاي پیشران

ي نظرات بندجمعرو در این پژوهش، با اجماع و ازاین

ترین یديکلاعضاي گروه کانونی پژوهش، پس از شناسایی 

روند 15شایستگی مدیران ورزشی،  ەٴروندهاي مؤثر بر آیند

ترین هاي این پژوهش مهماصلی احصا شد. براساس یافته

. رشد صنعت هولوگرام 1ترتیب فناوري به روندها در بعد
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. استفاده 3. الکترونیکی شدن کلیه مکاتبات، 2ي)، بعدسه(

شده رتبه باالتري ییشناساکه در میان روندهاي  هارباتاز 

 داشتند. 

توان گفت روند نوظهور یمهاي مذکور در تبیین یافته

ي بسیار پویاست، افزارسختي یک ماهیت بعدسههولوگرام 

افزار بستر مساعدي براي تولید محتواي که در تعامل با نرم

، ولی ساختارشکنمتنوع و متفاوت و در برخی اوقات بسیار 

ة دید ایجاد نحواین تکنولوژي موج جدیدي در  استمطلوب 

هاي زندگی اعم ینهزمکند و تأثیرات شگرفی روي تمام یم

د. در صنعت ورزش از تجارت، آموزش، علم و هنر دار

ساز فضاهاي ورزشی و ورزشکاران یهشبهولوگرام جهت 

ي مانند احرفههاي تک نفر يبازي (آموزش انواع احرفه

ها در یشهما)، سالن همایش (امکان برگزاري …تنیس و

نقاط مختلف در آن واحد و حضور مجازي استادان و 

ر عنوان ابزاتجهیزات مرتبط، استفاده از این محصول به

ي رفاهی و تفریحی و هامجتمعتبلیغاتی در فضاهایی چون 

ورزشی و...) کاربرد دارد. در واقع استفاده از هولوگرام در 

 ارزش برند و تقویت از صنعت ورزش سبب افزایش حفاظت

 براي ایمن حال عین در و مناسب برند خواهد شد و راهی

 زا. دهدیم و کاالهاي ورزشی ارائه محصوالت از محافظت

 به منحصر و شدهسازيشخصی هولوگرام توانیم طرفی

 دیگران براي آن از برداريیکپ که کند تولید را شما برند

تبلیغات کاالهاي ورزشی  و يبندبستهدر  .باشد دشوار بسیار

 محصوالت روي و يبندبسته براي هولوگرام از استفاده

توان یم هارباتاستفاده از  با. است مناسب ورزشی بسیار

یدهاي انسانی و تهدبراي آسان کردن کارها و از بین بردن 

رو مدیران ورزشی در تمام ازاین .خطاهاي انسانی است

ي صنعت ورزش (توسعه، عملکرد و تولید) با بکار هابخش

نگار)، الکترونیک کردن تمام مکاتبات بردن هولوگرام (تمام

ي هاشاخصها و توانند به استاندارمی هارباتو استفاده از 

یري، پذانعطافمدیریت کالس جهانی (نوآوري،کیفیت، 

 کاهش زمان و کاهش هزینه) دست یابند. 

محیطی به از دید خبرگان پژوهش در بعد زیست 

. اصالح الگوي مصرف انرژي، 2. رشد مدیریت سبز، 1ترتیب 

هاي تجدیــدپذیــر در ســطح جهــان يانرژ. توســعۀ 3

شده رتبۀ باالتري داشتند. در ییشناساي در میان روندها

توان گفت در واقع تحقق اهداف یمتبیین یافتۀ مذکور 

توسعه پایدار در صنعت ورزش با نهادینه نمودن نگاه 

ها در ابعاد مختلف از جمله یتفعالخردمندانه و پایدار به 

یزي در بخش محیط زیست در پرتو ربرنامهتوجه به پایداري 

یابد. یمابع و حفاظت محیط زیست واقعیت مصرف بهینه من

ي، وربهرهرو ایجاد بسترهاي مناسب جهت ارتقاي ینازا

یري، خالقیت و نوآوري در مصرف بهینۀ پذرقابتکیفیت، 

ي از محیط زیست مطلوب در کنار مندبهرهمواد و 

تواند از طریق یمي رشد اقتصادي و اجتماعی هاشاخص

استقرار نظام مدیریت سبز در سطح کشور و در نهایت 

یر شود. دستیابی به پذامکانسازي و اجراي دولت سبز یادهپ

ید تأکاهداف توسعۀ پایدار و مدیریت کالس جهانی را مورد 

هاي تحقیق دهد. این یافته با بخشی از یافتهیمقرار 

) 2021اران () و مالک و همک1385عباسپور و خدیوي (

همخوانی دارد. از آنجا که رعایت الگوي مصرف یکی از 

، در استین راهبردهاي نیل به اهداف توسعۀ پایدار ترمهم

این فرایند، مصرف بهینه منابع پایه، انرژي، آب و کاغذ و 

جامد و بازیافت آنها  زائدنیز اجراي برنامۀ مدیریت مواد 

 .ید قرار گرفته استتأکمورد توجه و 

ي از افزایش اچرخههاي تجدیدپذیر، يانرژیري کارگبه 

همراه داشته گذاري و نوآوري در تکنولوژي را بهیهسرما

هاي تحقیق عباسپور و است. این یافته با بخشی از یافته

) همخوانی 2021) و مالک و همکاران (1385خدیوي (

 دارد. 
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شود گرایش به استفاده از منابع رو توصیه میازاین

انرژي تجدیدپذیر به دالیلی چون قیمت کمتر، در دسترس 

از همه توسعۀ پایدار  ترمهمبودن و ایجاد آلودگی کمتر و 

اقتصادي مورد توجه مدیران ورزشی جهت بهبود این صنعت 

منظور ایجاد بسترهاي مناسب در دستور کار قرار گیرد. به

یري، خالقیـت و پذرقابتي، کیفیـت، وربهرهراي ارتقاي ب

ي صنعت هابخش هر تمامنـوآوري در مصرف بهینه مواد در 

ها و اعتبارات الزم در نظر گرفته یزهانگورزش الزم است، 

یري و تحقـق آنهـا تسریع شود. آگاه کردن گشکلشـود تـا 

دیریت ها در زمینۀ نظام مو تشویق مدیران ورزشی سازمان

سبز، تشکیل گروه سبز در قالب دفتر محیط زیست در 

ي و آموزش در سازفرهنگها و نهادهاي ورزشی، سازمان

زمینۀ نظام مدیریت سبز در سطح کشور، ایجاد فضاي 

هاي ورزشی مناسب همکاري توسط گروه سبز در سازمان

هاي تشویقی و یاستسبراي مشارکت کارکنان، تدوین 

سترش مدیریت سبز در صنعت ورزش یی که گهابرنامه

 شود.توسعه بخشد، توصیه می

ي مختلف صنعت هابخشدر نتیجه مدیران ورزشی در 

 يسازفرهنگ براي خوبی رسانیامپ و سفیر توانندورزش می

 حوزة هايیتاولو از بسیاري و باشند زیست محیط حوزة در

 .دهند انتقال جامعه به ايیستهشا نحوبه را زیست محیط

ترین روندهاي محیطی در بعد سیاسی/ حقوقی مهم

المللی نفوذ قدرت نرم در محیط بین .1ترتیب: مؤثر به

المللی ورزش مانند . گسترش اقتدار نهادهاي بین2ورزش، 

. 3، ي جهانیهاونیفدراسالمللی المپیک و کمیتۀ بین

گزینی مدیران کارامد و الیق ورزشی با توجه به شایسته

معیارهاي جهانی باالترین رتبه را داشتند. در و  هاشاخص

هاي بزرگ جهانی توان گفت قدرتهاي فوق میتبیین یافته

هاي توان نفوذ دیپلماتیک و نرم داراي برتري در ویژگی

هستند. قدرت نرم یعنی توانایی یک کشور براي جذب سایر 

ها و ایدئولوژي خود یا توانایی یک ها، ارزشکشورها با ایده

ور براي واداشتن سایر کشورها به اینکه آنها نیز مانند او کش

توجهی به تحوالت ایجادشده در بیندیشند. در واقع بی

ویژه اهمیت ها بهجایی قدرتمحیط جدید جهانی و در جابه

روزافزون قدرت نرم در هدایت منافع ملی، موجب ناکارامدي 

شده  ها در عرصۀ سیاست خارجیهاي دولتو افزایش هزینه

است. این یافته با بخشی از تحقیق بابایی و همکاران 

) که به بررسی تأثیر دیپلماسی ورزشی بر قدرت نرم 1394(

 الملل پرداخته بود، همخوانی دارد. در نظام بین

توان نتیجه گرفت، یک با توجه به آنچه گفته شد می

تواند به مدیریت کالس مدیر شایستۀ ورزشی زمانی می

هاي بزرگ د که از دیپلماسی قدرت نرم قدرتجهانی برس

جهان الگو بگیرد و در اجراي قدرت نرم در عرصۀ ورزش، 

حداکثر استفاده را در جهت تأمین اهداف خود که همان 

راهبرد نفوذ، جذب و اقناع است به عمل آورد. صنعت 

بر اینکه ابزار مناسبی براي توسعه کشورهاست، ورزش، عالوه

المللی رایی کشورها از بعد داخلی و بعد بینتواند بر همگمی

رو گسترش و اقتدار نهادهاي اثر مثبت بگذارد. ازاین

المللی المپیک و المللی ورزش مانند کمیتۀ بینبین

تواند در توسعۀ شایستگی مدیران هاي جهانی میفدراسیون

 ورزشی راهگشا باشد. 

براي رسیدن به این مهم، تدوین برنامه و تعیین 

عنوان نقشۀ راه براي کسب و حفظ و ارتقاي ستراتژي بها

هاي مهم در سطوح باالي مدیریت ویژه کرسیها بهکرسی

المللی، شناسایی، انتخاب و معرفی نهادهاي ورزشی بین

هاي ورزشی افراد واجد شرایط و صاحب صالحیت رشته

هاي مختلف اعم از مدیریتی یا فنی، براي احراز سمت

بانی دائمی و مؤثر توسط نهادهاي ورزشی حمایت و پشتی

داخلی اعم از فدراسیون ملی، کمیتۀ ملی المپیک و وزارت 

ها یا اعضاي ایرانی مجامع ورزش و جوانان از کاندیدا

المللی ورزش، حضور دائم و برقراري ارتباط و انجام بین

گیر و تأثیرگذار در موقع با افراد تصمیمهاي بهالبی



 1400، پاییز 34 مارةش، 9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          80

 

مللی ورزش و حمایت و پشتیبانی مادي و التشکیالت بین

معنوي از اعضاي کنونی و آموزش و ترغیب آنان به یادگیري 

زبان خارجی و آگاهی از چگونگی رعایت تشریفات در 

هایی که شود. یکی از چالشالمللی توصیه میمجامع بین

ها را تحت تأثیر خود قرار داده و مسئلۀ اصلی امروزه سازمان

ساالري، تبعیض و ران است، عدم شایستهدر انتصاب مدی

وري ناکافی منابع انسانی است. این یافته با بخشی از بهره

) و بازیاري و امیرتاش 1396هاي فتاح پورمرندي (یافته

 ) همخوانی دارد. 1385(

هاي مختلف صنعت ورزش هاي مرتبط با بخشسازمان

ص در هاي مشخنیز از این امر مستثنا نیستند و نبود مالك

انتصاب و انتخاب افراد براي تصدي جایگاه مدیریت ورزش 

هاي ورزشی به خوبی نمایان است. وجود و راهبري سازمان

یافته را الگوهاي شایستگی، تصویري از یک انسان توسعه

هاي الزم براي انجام دهد که از آمادگینشان می

شده برخوردار هاي محولآمیز وظایف و مسئولیتموفقیت

 .است

ساالري براي مدیران در واقع استقرار نظام شایسته

ویژه از این حیث اهمیت دارد که کیفیت کار مدیران به

ورزشی جهت رسیدن به مدیریت کالس جهانی یکی از 

رو ترین عوامل موفقیت مداوم سازمان است؛ ازاینمهم

مند براي انتخاب مدیران و تشخیص استفاده از یک راه نظام

ترین افراد براي پست موردنظر از میان مناسبو برگزیدن 

متقاضیان داخلی و یا خارجی امري ضروري است. این یافته 

) و قربانی و 2016هاي پژوهش اسکرکوا (یافته با بخشی از

 ) همسوست.  2017) و اسالن و پاموکو (1395وحدانی (

در مدیران اجرایی ورزش در نتیجه افزایش شایستگی 

از بروز خطرها و ایجاد  تواندی میحقوق -بعد سیاسی

بخشی در  حقوقی جلوگیري کند و آگاهی هايدادخواهی

زمینۀ مسائل قانونی و حقوقی مدیریت ورزش به مسئوالن 

 کارگماريبهادارات منابع انسانی ورزش از خسارات ناشی از 

افراد ناشایست در مناصب مدیریتی ورزش پیشگیري 

 .عمل آوردبه

ترین روندهاي محیطی مؤثر مهم در بعد اقتصادي

. کنترل معامالت و بازارهاي مالی با کمک هوش 1ترتیب به

گذاري . افزایش سرمایه3. جهانی شدن ورزش، 2مصنوعی، 

شک مدیران با داشتن تفکر هاي قهرمانی بودند. بیدر ورزش

وکار شناخت کالس جهانی باید از محیط تجاري و کسب

کالس جهانی داراي مراحل  هايداشته باشند. سازمان

براي  وکار راهاي کسبخاص هستند که کسب مهارت

وکار در کند فرایندهاي کسبمدیران مشخص می

هاي سنتی تفاوت دارد هاي کالس جهانی با سازمانسازمان

هایی را که سازد مهارتو این تفاوت مدیران را مجبور می

ایت کرد، وکار را هدوسیلۀ آن بتوان فرایندهاي کسببه

کسب کنند. روند کنونی در جهان، ثبات نسبی بازار کاالهاي 

تولیدي در کشورها را از سوي رقباي خارجی دچار چالش 

اي به عرصۀ فراملی کرده و رقابت را از عرصۀ محلی و منطقه

 و جهانی توسعه داده است. 

هاي گستردة توسعۀ شک تولید کالس جهانی فرصتبی

دهد و نقش مهمی در تغییرات سریع اقتصادي را ارائه می

المللی براي وري و افزایش رقابت بیناقتصادي، بهبود بهره

کند. مدیران صنعت کشورهاي در حال توسعه ایفا می

تولیدات ورزشی هم از این قاعده مستثنا نیست و با کنترل 

معامالت و بازارهاي مالی با کمک هوش مصنوعی قادر 

ترین محور دست آورند. مهمرا به خواهند بود بازارهاي هدف

جهانی شدن ورزش، افزایش رقابت در سطح جهانی است. 

براي ورود به فرایند جهانی شدن ایجاد فضاهاي رقابتی 

ترین محور جهانی شدن اقتصاد، اهمیت زیادي دارد. مهم

 افزایش رقابت در سطح جهانی است. این یافته با بخشی از

 ) همسوست. 1396و عذیري ( هاي پژوهش فارسیجانییافته

هاي قهرمانی اگرچه بر سالمت، گذاري در ورزشسرمایه

تعهد، یکپارچگی و اتحاد ملی یک کشور تأثیر مثبت 
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عنوان عاملی ها با استفاده ابزاري از آن بهدارد، دولتمی

المللی براي اقناع و جذب مردم در سطح ملی و در سطح بین

این موضوع است که صنعت  بهره ببرند. همۀ آنها بیانگر

بر اینکه ابزار مناسبی براي توسعۀ کشورهاست، ورزش، عالوه

المللی تواند بر همگرایی کشورها از بعد داخلی و بعد بینمی

 اثر مثبت بگذارد. در نتیجه از نظر مدیریتی و اقتصادي،

 جهان محسوب پررونق صنایع ترینمهم از یکی ورزش

 هايسازمان مدیران هايشایستگی شود. شناساییمی

 در کالن هايبرنامه و روزبه اقتضائات با ورزشی متناسب

 بناي سنگ را آن توانکه می است موضوعی اقتصادي، حوزة

 .کرد تلقی ورزشی هايمدیران سازمان مدیریت براي اقدام

اقتصادي از طرف مدیران  بنابراین شناسایی روندهاي

اقتصادي صنعت  تواند جهت توسعۀشایسته ورزشی می

 ورزش مفید فایده واقع شود.

. افزایش 1ترین روندهاي اثرگذار در بعد اجتماعی مهم

. افزایش اوقات فراغت و اقبال 2نقش زنان در صحنۀ ورزش، 

و نابودي  هافرهنگ. جهانی شدن 3 عمومی به ورزش و

 باالترین رتبه را داشتند. هافرهنگخرده

توان گفت تغییرات یهاي مذکور مدر تبیین یافته 

محیطی و افزایش رقابت جهانی، زنان را در مرکز توجه قرار 

هاي هاي اخیر، مشارکت زنان در زمینهاند. در سالداده

وجود  مختلف شغلی افزایش چشمگیر داشته است. اما با

افزایش کمی مشارکت، در بعد کیفی چندان رشدي دیده 

روي کار بالقوه مورد عنوان نینشده است. از طرفی، زنان به

ها براي طرف دیگر، سازمان اند و ازعنایت مدیران قرار گرفته

پذیري و چابکی و به برخی هاي رقابترشد قابلیت

هاي ویژة زنان در مدیریت نیاز دارند. در واقع، مهارت

وضعیت موجود و سیستم فعلی مدیریت ورزش کشور هنوز 

گیري و مور تصمیمهاي زیادي براي حضور زنان در اکاستی

مدیریتی دارد. بخش عمده امیدهاي ارتقاي جایگاه زنان در 

هاي سیاسی در مدیریت ورزش کشور، به آینده و گشایش

هاي مناسب رو تأمین شدن فرصتحوزة ورزش است؛ ازاین

براي ارتقاي زنان مستعد مشاغل مدیریتی، جهت رسیدن 

الس جهانی هاي عملکرد مدیریت کبه استانداردها و شاخص

شود. این یافته با پژوهش جعفري، شریفی فرو توصیه می

 ) همراستاست.1398علم (

عنوان اوقـات فراغت و توجه عمومی به ورزش به

هاي اجتماع، این راهکاري ویژه براي جلوگیري از آسیب

سبک زندگی در مرکز توجه محققـان اجتمـاعی قرار گرفته 

در راهبـرد اهداف، کارگیري مـدیریت شخصـی است. به

آمادگی براي به خطر افتادن منافع، ایجاد حس همکاري، 

تمرین اجتماعی شـدن، احتـرام بـه حقـوق دیگران، 

فراگیري نحوة مشارکت با دیگران، احترام به قـانون و ایجـاد 

رسد نظر میپذیري از آن جملـه هستند. بهحـس مسئولیت

روز لیاقت و استفاده صحیح از اوقات فراغت، سبب ب

هاي مطلـوب و شایسـتگی، پاسـخ مثبـت بـه انگیزش

طوري » جهانی شدن«هاي نامطلوب است. دوري از انگیزش

است که ما تدریجاً به سوي حوزة کالن جهانی رانده 

هاي فرهنگی، ملی، دینی و اخالقی بر یتهوشویم و یم

را  هاآنبستر جهانی شدن شکل خواهند گرفت. پس نباید 

بایست یمسنتی ثابت و تغییرناپذیر تقدیس کرد، بلکه  چون

توانند خود تنها مییر دانست که نهپذشکلرا فراآیندي  آنها

هاي نوین تطبیق دهند، بلکه در عین حال، یتوضعرا با 

اهداف و غایت آن را بازتعریف کنند و در عین 

یري، انسجام خود را در عصر جهانی شدن حفظ پذانعطاف

و  هافرهنگرسد روند جهانی شدن یم نظربه کنند. پس

هم بر شایستگی مدیران ورزشی با  هافرهنگخردهنابودي 

است. در نتیجه آگاهی از  اثرگذارمدیریت کالس جهانی 

اجتماعی به عنوان یک نیاز مبرم براي رشد روندهاي 

 .استمدیران ورزشی اثرگذار  فردي اجتماعی و

اي چندوجهی و پدیده در واقع مدیریت کالس جهانی، 

رو هستند. مدیریت ناپذیر است که جوامع با آن روبهاجتناب
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این پدیده جهت افزایش تأثیرات مثبت و اجتناب از تأثیرات 

منفی آن ضروري است. بنابراین پردازش و پویش محیطی، 

تالش مدیران ورزشی جهت رسیدن به مدیریت کالس 

عات در مورد دست آوردن مداوم اطالجهانی و براي به

رویدادهاي خارج از سازمان و شناسایی و تفسیر عوامل 

طور مداوم براي رو مدیران ورزشی باید بهبالقوه است. ازاین

ها و تهدیدهاي اثرگذار بر سازمان، محیط را رصد فرصت

ها و تهدیدها، خود قرار دهند. به هر حال فرصت تحت نظارت

هستند. در این زمینه شناخت نشدنی محیط سازمان هاي کنترلجنبه

تواند بستري مناسب براي هاي گوناگون میاین روندها از جنبه

هاي ریزيمسئوالن، مدیران و سیاستگذاران ورزشی جهت توسعۀ برنامه

شود میبر مبناي شایستگی سبب  ریزيراهبردي باشد. در واقع برنامه

هاي مختلف بخش براي قرار گیرند و تريمناسب هايجایگاهنیروها در 

و  وريبهره مفیدتر باشند. بدیهی است در این صورتصنعت ورزش 

 هايتوانمندي و هاشایستگینیز متناسب با  ي ورزشیهاکارایی سازمان

و ها قابلیتهمراستاسازي یابد. بنابراین میمدیران افزایش 

با تغییرات و پویایی محیط درونی و ورزشی  مدیران هايتوانمندي

بسیار مؤثر و ورزشی  توانمندي مدیران يدر جهت ارتقا سازمانی بیرون

هرچه بیشتر و مزیت رقابتی باالتري براي  وريبهرهموجب رشد و 

شناخت روندهاي محیطی رو اهمیت ازاینشود. میي ورزشی هاسازمان

توسعه و رشد در نقش راهبردي  ورزشی شایستگی مدیران مؤثر بر

 کشور اندازچشمسند موفقیت سازي وردهدر برآصنعت ورزش اقتصادي 

 دارد.

هاي راهبردي زیر توصیه منظور پیشنهادبدین •
 شود:می

 و پاسخگویی اصالح سازوکارهاي •
ي هابخشورزشی در  مدیران دهیپسحساب

 مختلف صنعت ورزش؛
 قواعد رعایت و اقتصادي تعامالت شفافیت •

 سازي؛یخصوص فرایند در اقتصادي
 مدنی جامعۀ و خصوصی بخش از يمندبهره •

 مدیریتی؛  فرایندهاي در مشارکت براي توانمند
 نفعانذي و خبرگان تبعیض بدون یريکارگبه •

حاکمیتی در صنعت  هاييساز تصمیم در
 ورزش؛

 و المللیینب اقتصادي هاييهمکار گسترش •
 در صنعت ورزش؛ خارجی هايیهسرما جذب

مناسب  انسانی نیروي نوع و تعداد بینییشپ •
 محیطی؛زیست اقدامات سازيیادهپ جهت

 در محیطیزیست هايياستراتژ انعکاس •
 استخدامی؛ هايیاستس

 هايیتمسئول و وظایف تدوین طرح •
 شغل؛ هر در محیطیزیست

 و محیطیزیست مدیریت سیستم استقرار •
 محیطی؛زیست ممیزي

 سبز؛ پاداش رشد مدیریت •
 سبز؛ بهداشت و ایمنی رشد مدیریت •
 تأمین جهتمند نظام آموزشی برنامه ایجاد •

 کارکنان؛ محیطیزیست مهارت
 عملکرد ارزیابی در سبز معیارهاي طرح •

 کارکنانۀ؛
 منظوربه ايیفهوظ چند هايیمت یريکارگبه •

 محیطی؛زیست مدیریت
 براي همکاري و مشارکت توسعۀ استراتژي •

ي بعدسه هولوگرافیک خدمات نمایش گسترش
 ورزش؛ در صنعت

 کالن؛ اقتصاد باثبات فضاي ایجاد •
ملی،  رقابت درجه بر رقابت قانون اجراي •

 زندگی؛ استانداردهاي و یريپذرقابت
 بازار ریزي راهبردي جهت افزایش کاراییبرنامه •

بازارهاي  توسعۀ کار، بازار کارایی کاالي ورزشی،
 يهامهارت بازار ورزشی، اندازه مالی ورزشی،

 در صنعت ورزش. وکارکسب و نوآوري
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Abstract 
The aim of this reasearch was to investigate the competence of Iranian sports managers 
with world-class management of the sports industry through the calculation of 
environmental trends in this field with a futures study approach. For this aim, using the 
approach of environmental scanning ( including: Delphi methods, studies of reports, 
numerous articles and books in the field of sports industry, world class management, 
other related sciences and political / legal, economic, socio-cultural, technological, 
environmental analysis), Effective trends are identified and described in terms of 
importance. As a result, 89 effective environmental trends are counted and categorized 
into five main groups (political / legal, economic, socio-cultural, technological, 
environmental). In the next step, in order to compare the data obtained from the experts' 
agreement, factor analysis was used in the SPSS 22 software environment. The 
identified trends have a positive and significant effect on the future formation of 
competencies of sports managers with world-class management. Most trends were 
identified and prioritized. As a result, in the technological dimension (growth of the 
hologram industry), in the economic dimension (control of transactions and financial 
markets with the help of artificial intelligence), in the political / legal dimension 
(influence of soft power in the international sports environment), in the social dimension 
(increasing the role of women managers in Sports scene) and in the environmental 
dimension (growth of green management) were identified as the most important trends 
and changes. Finally, the effect of technology dimension with a factor load of 0.881 and 
an average of 4.36 is of the greatest importance on the competence of sports managers 
with world-class management in the sports industry. Given the dynamic conditions of 
the sports industry, success in this field requires future research, strategic thinking and 
long-term planning. Strengthening strategic planning and thinking requires forward-
looking decisions to succeed in the competitive environment of the sports industry, and 
strategic foresight must be used as an important factor in creating, creating and 
achieving competitive advantage. Therefore, recognizing these trends can be a good 
model for sports managers and policy makers to develop strategic planning. 
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