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بر ناكامي ورزش ايران در مسابقات المپيك  منابع انساني مؤثر عواملبررسي 
  مديران،كارشناسان و ورزشكاران تجاربپكن از  2008

  
 4،مهرداد افخمي3،مهدي نمازي زاده2،اكبر اعتباريان1سهيل مشتاقيان

  چكيده
تنها در سه رشته ي ورزشي موفق به كسب مدال شده است . ي حضور خود در المپيك،  ساله 60كاروان ورزشي ايران در تاريخ  بيش از 

، نازلترين رتبه را  51مدال و قرار گرفتن در جايگاه  2پكن، با كسب  2008كشورمان در آخرين دوره ي برگزاري اين مسابقات يعني المپيك 
ش منابع انساني مؤثر بر بر ناكامي ورزش ايران در در طول تاريخ حضور خود در المپيك بدست آورد . بنابر اين هدف از اين پژوهش، تعيين نق

پكن بر اساس تجارب مديران،كارشناسان و ورزشكاران بود . با توجه به اينكه هدف تحقيق عمدتا كيفي بوده و با  2008مسابقات المپيك 
ن انتخاب روش پژوهش كيفي همراه با تبديل اين هدف به اعداد و ارقام نمي توان بسياري از تجربيات شركت كنندگان را سنجيد، بنابراي

ويژگي انعطاف پذير آن، ميتوانست پژوهشگر را هر چه بهتر به سوي رسيدن به هدف پژوهش و ارائه ي پيشنهادهاي مناسب سوق دهد . 
ازمان تربيت نفر)، مديران س 55بنابراين در اين پژوهش كه جامعه ي آماري آن شامل سه قشر ورزشكاران شركت كننده در المپيك پكن (

كننده شروع و به  گيري براي هر گروه با انتخاب هدفمند اولين مشاركت باشد، نمونه بدني و كميته ي ملي المپيك و كارشناسان ورزشي مي
از هر نفر  5هاي عميق با  آوري اطالعات با انجام مصاحبه برفي تا رسيدن به حد اشباع اطالعات ادامه يافت. پژوهشگر براي جمع صورت گلوله

نفر) به اشباع اطالعات رسيد. براي تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از  16نفر از گروه مديران(جمعاً  6يك از گروه كارشناسان و ورزشكاران و 
ر فرآيند مصاحبه، پس از پياده سازي، ويرايش و كد گذاري اوليه آنها، از روش كد گداري باز و كد گذاري محوري براي طبقه بندي نظرات د

از كل اظهارات مصاحبه شوندگان در  هاي مربوطه پس از انجام مراحل تجزيه وتحليل يافته ها، كد ابعاد  و گروههاي مفهومي يكسان استفاده شد.
 عدم به كارگيري«درصد با عنوان  5/30در ناكامي ايران در  مسابقات المپيك پكن به دست آمد كه از اين بين » منابع انساني «خصوص تأثير 

غير « و » تاثير ورزشكاران بر ناكامي « درصد با هر يك از عناوين14، »مديريت ناكارآمد «درصد تحت عنوان  5/24، » مربيان و كادر فني شايسته 
ن چند شغله بود« درصد با عنوان  4، » ناكارآمدي چند فدراسيون ، مخصوصا كشتي و وزنه برداري « درصد با تيتر  8، »ورزشي بودن مديران 

« و » خيلي هم ضروري نيست مديران ارشد  ورزشي باشند (ولي بودنش بهتر است ) « درصد هم تحت هر يك از عناوين  2» بسياري از مديران 
  كد گذاري شد . » عدم تعامل مديران با متخصصين «درصد هم با عنوان  1ونهايتا » عملكرد مناسب فدراسيونهاي بسكتبال و تكواندو 
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Inspection Effective Factors Human Source in Iran Sport Failure in 2008 
Beijing Olympic Games According to Managers, Experts, and Athletes 

Experiences 
 

Abstract 
Athletic caravan of Iran having more than 60 years attendance experience in Olympic, so far have achieved medals 
in only three athletic fields. Our country in recent term of these tournaments, that is 2008 Beijing Olympic, 
achieving two medals and rank 51, obtained lowest rank during its presence history in Olympic. So the goal of this 
research is determining the Inspection of human sources in Iran sport failure in 2008 Beijing Olympic tournaments 
from the experiences of managers, experts, and athletes point of view. With regard to this fact that research had 
substantially qualitative goal and converting this goal to the numbers and figures makes the evaluation of plenty of 
participant’s experiences impossible, so selecting the qualitative research method with its flexible property could 
lead the researcher as more as possible in achieving the research goal and rendering appropriate suggestions. 
Therefore in this research which its statistical community includes three groups as follows: 1- participate athletes in 
Beijing Olympic (55 people), 2- Physical Education Organization Managers, 3- Athletic experts, sampling for each 
group began by targeted selection of first participant and continued as snowball till reaching to the saturated limit of 
data. Researcher gathered the data and obtained saturated information through interview with 5 participants of each 
of experts and athletes groups, and 6 participants of managers group (totally 16 people). To analysis obtained data 
from interview process, after primary implementing, editing, and encoding them, used open encoding and pivotal 
encoding for classification the views in identical conceptual dimensions and groups. After performing analysis 
phases of the data, among them 30.5% entitled “lack of using of suitable coaches and technical personnel” 24.5% 
entitled “inefficient management”, 14% entitled with one of the titles of “athletes effect on failure” and “non 
sportive managers” and 8% entitled “inefficiency of some federations specially wrestling and weightlifting”, 4% 
entitled ”having multi-posts from the side of many managers”, 2% under every of following titles “it is not very 
imperative that senior managers be sportive (however being sportive is better)” and “appropriate performances of 
basketball and taekwondo federations” and finally 1% entitled “lack of interact of managers with experts”. 
 
Keywords: Human sources, Iran Sport Failure, 2008 Beijing Olympic.      
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 مقدمه

شود، جوانان جهان با شركت در  جهان برگزار ميمسابقات المپيك جشنواره بزرگي است كه هر چهار سال يك بار در يكي از كشورهاي 
مسـابقات   پردازنـد.  ها، ضمن نمايش اوج هنرهاي فردي و گروهي و ورزش، به تبادل فرهنگ و آداب و رسوم مختلـف نيـز مـي    اين بازي

، اين رويـداد از ظرفيـت   رود، از سوي ديگر المپيك نوعي زبان مشترك بين همه مردم، فارغ از هرگونه تفاوت نژادي و زباني به شمار مي
برگزاري مسابقات المپيك كمك به ايجاد دنيايي بهتر و آرام از طريق آموزش  هدف از بااليي در حوزه تربيتي و فرهنگي برخوردار است.

جوانان و به كارگيري ورزش عاري از تبعيض و در راستاي روح المپيك است.هدف در بازيهاي المپيك ، شركت در مسـابقات اسـت نـه    
)، بدون توجه به مليـت ، مـذهب و نـژاد ، پيكـار مـي      5تر و باالتر پيروزي. ورزشكاران جهان براي به دست آوردن اهداف (سريعتر ، قوي

عواملي هستند كه افـراد را   از جملههاي يكسان، داوري منصفانه در مسابقات و بازي منصفانه ،  كنند . برخورداري ورزشكاران از موقعيت
  الت سوق مي دهد .  به پيروي از عد

بازيهاي المپيك نه يك رويداد صرف ورزشي، بلكه يك جنبش وسيع اجتماعي است كه به مـدد فعاليتهـاي ورزشـي باعـث     
ي هماهنـگ انسـان    شود. هدف المپيزم اين است كه ورزش را همه جا، در خدمت رشد و توسعه تعالي انسان و تفاهم بين المللي مي

ح و آرامش و با حفظ كرامت انساني بنا كند، بنابراين ، جنبش المپيك خود به تنهـايي يـا بـا همكـاري     اي در صل قرار دهد و جامعه
ها، در چهارچوب امكاناتي كه در اختيار دارد، در فعاليتهايي كه در راستاي ارتقاء تحقق صلح در جوامع اسـت، شـركت    ساير سازمان

ي بين المللي المپيك  هاي بين المللي ورزشي، كميته المپيك ، فدراسيونهاي ملي  ي همياري كميته كند.جنبش المپيك نتيجه مي
  ).1380(جكسون و پالمر، » هاي المپيك و آرمانهاي آن هستند هاي همفكري است كه خواهان ترويج بازي و ساير افراد و سازمان

ات، عـالوه بـر ايجـاد و پـرورش     به طور كلي نتيجه گيري در مسابقات المپيك و برافراشته شدن پرچم يك كشور در مسابق
ي شادي و نشاط در جوامع، باعث تشويق و ترغيب نوجوانان و جوانان براي گـرايش بـه ورزش مـي شـود، كـه ايـن امـر بـه          روحيه

پيشرفت ورزش قهرماني و حتي همگاني كمك خواهد كرد. پيشرفت ورزش قهرماني و همگاني يك جامعه نيز باعث ارتقـاي سـطح   
ي مستقيمي با اقتصاد جامعه دارد و  زهكاريها و در نتيجه كاهش هزينه ها خواهد شد. از سوي ديگر ورزش رابطهسالمتي و كاهش ب

سـاز فراوانـي در آن    رود، چرا كه مسائل اخالقي و انسان توان گفت كه در فضاي اجتماعي، به عنوان نوعي دين مدني به شمار مي مي
هاست و از اين نظر توجه به آن از اهميت  ها و دولت هاي گفتگو با ساير ملت مترين دروازهوجود دارد، عالوه بر اين ورزش يكي از مه

  ).1387بااليي برخوردار است(قراخانلو،
عالوه بر اين موارد، كشورهاي ميزبان نيز با گرفتن امتياز حق پخش مسابقات از طريـق رسـانه هـا، جـذب توريسـم، بلـيط       

بازيها، مي توانند علي رغم هزينه هاي هنگفت براي برگزاري بازيها، ميليونهـا دالر سـود عائـد    فروشي و فروش محصوالت مخصوص 
كشور خود كنند. پيروزي در ميادين ورزشي باعث عزت و اقتدار سياسي كشورها خواهد شد و ديديم كه دولـت چـين بـا برگـزاري     

  ). 1387، 6موفق مسابقات المپيك به موقعيت ممتازي دست يافت(پرشين بالگ
همانطور كه موفقيت در مسابقات المپيك مزايايي دارد(كه به بخشي از آنها اشاره شد)، ناكـامي در ايـن مسـابقات نيـز مـي      
تواند نتايج عكس اين قضيه را در پي داشته باشد. كه وارد شدن لطمه به وجهه و اعتبار كشور، كاهش گرايش بـه ورزش و احتمـاالً   

ين افراد جامعه و مخصوصاً جوانان كمترين آن است. زيرا ورزش و جوانان دو امـر جـدا نشـدني و    سرشكستگي و كاهش روحيه در ب
مالزم هميشگي يكديگرند، چرا كه بيشترين تحركات ورزش را در ميان جوانان هر دوره و هر كشوري مي توان ديـد(بانك اطالعـات   

  ).1384ورزش، 
ساسي و تأثيرگذار آن در جامعه و به دليل نقش اصلي و اساسي مديران با اين اوصاف و به دليل جايگاه مهم ورزش و نقش ا

بخش ورزش در اين نتيجه، بررسي علل و عوامل مديريتي مؤثر بر بروز ناكامي ايران در مسابقات المپيك ضروري به نظر مـي رسـد.   

                                                 
5 Citius- Altius- Fortius 
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بعـدي نتـايج بهتـر و در خـور نـام ايـران را        تا با شناسايي نقاط ضعف موجود و اصالح آنها كاروان ورزشي ايران بتواند در دوره هاي
  كسب كند.

مدال توزيع شده در مسابقات و قرار گـرفتن در مكـان پنجـاه و يكـم      957كشورمان ايران با كسب فقط دو مدال از مجموع 
بطه اين اسـت كـه   ي قابل توجه ديگر در اين را  دنيا، يكي از ضعيفترين عملكردهاي خود را در تاريخ مسابقات المپيك رغم زد. نكته

تمام مدالهاي كسب شده توسط ورزشكاران ايراني در ادوار مختلف المپيك تنها در سـه رشـته ي ورزشـي كشـتي، وزنـه بـرداري و       
 ).2010، 7رشته ي ورزشي حضور داشتند(ويكي پديا 28تكواندو بوده است، اين در حالي است كه در مسابقات المپيك پكن 

( البته زرگترين كاروان ورزش تاريخ ايرانپكن، مديران ارشد ورزش كشور سرخوش از اعزام ب قبل از شروع مسابقات المپيك
نفر بودند) به مسابقات المپيك بودند. ولي اين فقط كميت كار اسـت. بخـش مهـم ديگـري از      73مونترال كه  1976بعد از المپيك 

قريب به اتفاق مردم كشور دوسـت داشـتند كـه بـا نيمـي از      يك كاروان ورزشي، كيفيت عملكرد آنان در مسابقات است. شايد اكثر 
ايم . زيرا  كرده بيشتري از اين مسابقات كسب مي   كرديم ولي مدالهاي تعداد كل ورزشكاران اعزامي خود در اين مسابقات شركت مي

باشد نه تعداد ورزشـكاران   ه ميدهد، تعداد و نوع مدالهاي كسب شد بندي مسابقات ارتقا مي ي يك كشور را در جدول رده آنچه رتبه
ي ورزش ايران در حالي با يك طال ويك برنز از پكن باز گشت كه مسـئوالن رده بـااليي ورزش    نفره 55اعزامي به مسابقات. كاروان 

يك در پكن ). كسب نازلترين جايگاه تاريخ المپ1387وعده داده بودند(گويا،  ها كشور ثبت نتايج تاريخي در پكن را قبل از آغاز بازي
خود بزرگترين گواه بر ناكام بودن ورزش ايران در مسابقات المپيك است. به راستي علت اصلي ناكام بودن ورزش ايران در مسابقات 

  المپيك پكن بوده است؟
همان طور كه در بخش سوابق پژوهش عنوان خواهد شد، بيشتر كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه اولين و مهمتـرين  

ين ناكامي، مديريت ضعيف بخش ورزش بوده است. ( برخالف تصورهاي اوليه به خصوص در سالهاي اول انقالب، مـديريت در  علت ا
توان گفت كه معيار اصلي شناخت عيـار ورزش هـر كشـوري در     تر از مديريت نفت و آب نيست. در واقع مي ورزش حتي كم اهميت

در مسابقات مختلف بين المللي و آسيايي ، ارزش و اهميت ي گوناگون ورزشي شود، زيرا كسب مدالها مسابقات المپيك مشخص مي
ش رسد علل و عوامل بعدي اين ناكامي همگي ريشه در مـديريت ضـعيف بخـ    كسب حق يك مدال در المپيك را ندارد.) به نظر مي

  ). 1387ورزش داشته باشند(دادكان،
طبيعي را به عنوان يك عامل موفقيت به شمار نمي آورنـد، بلكـه نقـش    هاي مادي و  اكنون در جهان توسعه يافته ديگر سرمايه

نيروي انساني را به عنوان يك عامل مهمتر و اثر بخش در توليد فكر و انديشه در فعاليتهاي اقتصادي و اجتمـاعي و سياسـي و ورزشـي    
فقيت مي رساند، بلكه نيروي مولد به همراه علـم و  معرفي مي كنند. به اين معنا كه ديگر فرد مدير به تنهايي نيست كه سازمان را به مو

هنر مديريت است كه تجلي بخش موفقيتها به شمار مي رود. مدير مجموعه وظيفه دارد، از منابع موجود در سازمان به خصوص نيـروي  
ور فعاليـت خـود را   انساني آموزش ديده بهره برده و به سمت پويايي حركت كند. آنچه كه مهم اسـت اگـر مـدير در هـر سـازماني محـ      

براساس نيروي انساني ماهر متخصص و آموزش ديده استوار كند، به طور حتم كارآمدي و بهره وري سازمان را باال برده و بـا توجـه بـه    
نيروي انسـاني آمـوزش ديـده و متخصـص، در رشـد و بالنـدگي سـازمان كمـك مـي كنـد. امـروزه در كشـورهاي پيشـرو در ورزش،              

مي شود. در اين راه به ويژه روي منابع انساني، سرمايه گذاري بيشتري مي شود تا در ابتدا منابع انساني متخصص  ها دنبال گذاري هدف
براي بهره گيري از منابع مالي را داشته باشند، از ديگر سو منابع انساني خوب، با مديريت خوب خودشان را نشان مي دهند و همچنـين  

ب سرمايه هاي داخلي و خارجي را براي گسترش ورزش در ايران فراهم كرد. و در ايـن بخـش الزم   ي جذ از اين طريق مي توانند زمينه
جو را بـه اشـكال   دهند و به اين منظـور بايـد در دانشـگاهها برنامـه گـزينش دانشـ       است كه ببينيم چه مراكزي به اين افراد آموزش مي

  ).1385(رضايي،  مطلوبي طراحي كرد
اينك پس از گذشت بيش از دو سال از مسابقات مهم المپيك پكن و در شرايطي كه فضاي ملتهب، احساسي و تبليغاتي آن 

تر وكارشناسانه تري  براي بررسي علـل و عوامـل ناكـامي ورزش ايـران در المپيـك       تر، دقيق ايام آرام گرفته، امكان بررسي منصفانه
                                                 

٧Wikipedia  



٥ 
 

، بر اساس تجـارب مـديران ارشـد و ميـاني،     8منابع انسانيعوامل موثر اين تحقيق قصد دارد فراهم شده است. بنابراين پژوهشگر در 
  پكن بررسي نمايد. 2008در ناكامي ورزش ايران در مسابقات المپيك  و ورزشكاران حاضر در المپيك پكن كارشناسان

 
  تحقيقروش 

داف به اعـداد و ارقـام نمـي تـوان بسـياري از تجربيـات       با توجه به اينكه اهداف تحقيق عمدتاً كيفي بوده و با تبديل اين اه
همراه با ويژگي انعطاف پذيري آن، مي توانست پژوهشـگر را  »  9روش پژوهش كيفي« شركت كنندگان را سنجيد، بنابراين انتخاب 

ن و ارائـه ي  پكـ  2008به سوي شناسايي دقيق و اصولي تر عوامل مـديريتي مـؤثر بـر بـروز ناكـامي ايـران در مسـابقات المپيـك         
به دليل اينكه در پژوهشهاي كيفي تمركز، بيشتر بر روي كيفيت اطالعات بدست آمده از  راهكارهاي مناسب براي رفع آنها سوق دهد.

فرد است، مشخص نمودن حجم مشاركت كنندگان، رابطه ي مستقيمي با تصميم گيري و قضـاوت پژوهشـگر دارد و قواعـد مشخصـي     
با توجه به اينكه جامعه ي مورد مطالعه به سه بخش تقسيم شده اسـت و هـر سـه گـروه داراي اطالعـات كـافي درخصـوص         ندارد.

موضوع مورد پژوهش بودند، پژوهشگر با انجام مصاحبه هاي عميق با پنج نفر از هر يك از گروه كارشناسان و ورزشكاران و شش نفر 
كننده شروع و بـه   گيري براي هر گروه با انتخاب هدفمند اولين مشاركت نمونه طالعات رسيد.انفر) به اشباع  16از گروه مديران (جمعاً 

نفـر   5هاي عميق با  آوري اطالعات با انجام مصاحبه برفي تا رسيدن به حد اشباع اطالعات ادامه يافت. پژوهشگر براي جمع صورت گلوله
  نفر) به اشباع اطالعات رسيد. 16وه مديران(جمعاً نفر از گر 6از هر يك از گروه كارشناسان و ورزشكاران و 

در بخش اول كه مربوط به ادبيـات تحقيـق مـي     نحوه ي گردآوري داده ها در اين پژوهش را مي توان به دو بخش تقسيم كرد:
مقاالت علمي معتبر و  باشد، فرآيند جمع آوري داده ها با استفاده از روشهاي كتابخانه اي شامل بررسي كتب و پايان نامه هاي مربوطه،

در بخش دوم از فرآيند جمع آوري داده ها، با استفاده از مصاحبه هـاي كيفي(كـه از نـوع نيمـه      شبكه ي جهاني اينترنت انجام گرديد.
 2008استاندارد يا از نوع نيمه سازمان يافته مي باشد) با مديران ارشد و مياني، كارشناسان و ورزشكاران حاضـر در مسـابقات المپيـك    

  پكن، كه در اين زمينه از اطالعات كافي برخوردار بودند، به جمع آوري اطالعات مورد نياز پرداخته شد.
از اظهارات مصاحبه شوندگان، پس از پيـاده سـازي و كدگـذاري مقـدماتي هـر مصـاحبه،        اعتبار تحقيقدر اين پژوهش، جهت 

سي گرديده است. همچنين به منظور حصول اطمينان از موثق بودن داده ها، مجدداً به آنها مراجعه شده و صحت مطالب با نظر آنها برر
پژوهشگر تالش خود را بر جمع آوري اطالعات از افرادي معطوف ساخته است كه حتي االمكان تجربه ي حضور مسـتقيم در مسـابقات   

بـراي اينكـه پـژوهش از    ها كمـك نمـوده اسـت.    ايش اعتبار داده المپيك را داشته باشند(اطالعات مبني بر تجارب) كه اين خود به افز
پايايي بااليي برخوردار باشد، پژوهشگر سعي نموده است با باال بردن كيفيت ضبط، پياده سازي و بايگاني اطالعات حاصـل از مصـاحبه،   

 دهد. )، فرآيند اجراي پژوهش را در نمايي شماتيك نشان مي1شكل( به اين امر كمك نمايد.
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 فرآيند اجراي پژوهش )1شكل( 
  

 يافته هاي تحقيق
 نيا جهينت در ، ديگرد انجام مدهآ بدست اطالعات يساز ادهيپ نديفرآ ابتدا ، مصاحبه از حاصل يها افتهي ليتحل و هيتجز يبرا

 ابتدا ، اطالعات نيا نمودن استفاده قابل يبرا پژوهشگر قسمت نيا در.  آمد بدست ديمف ريغ و ديمف اطالعات از يانبوه مرحله
 در كدها مرحله اول در. نمود جدا خود يبعد و يقبل ازعبارات را آنها از كدام هر و ليتبد مجزا و كوتاه عبارات به را يطوالن جمالت

 قرار خود ياصل عنوان ي مجموعه ريز در  كدها يتمام مرحله نيا انيپا در نيا بنابر.  گرفتند قرار خود ياصل عنوان ي مجموعه ريز
.  دنديگرد حذف ليتحل و هيتجز نديفرآ از ، نداشتند را قسمت نيا در استفاده تيقابل يليدل هر به كه ييكدها از دسته وآن گرفته

فرآيند اصلي تجزيه و تحليل داده هاي اين  واما ، ديرس انيپا به كدها ليتحل يمقدمات ي مرحله ، قسمت نيا انيپا تا گفت توانيم
كدهاي   ي ) خالصه1كه در جدول (به پايان مي رسد. » 11كد گذاري محوري«آغاز و با روش» 10كد گذاري باز«پژوهش با روش 

 آورده شده است. ي منابع انساني پااليش شده در حوزه
 
 
 
 
 

                                                 
10 - Open Coding 
11 - Axial Coding 

 طرح تحقيق

  مباني نظري، ادبيات و پيشينه پژوهش
بررسي عملكرد فعلي و گذشته چند 

 كشور در مسابقات المپيك

بررسي عملكرد فعلي و گذشته ايران در 
 مسابقات المپيك

هاي اصلي و فهرست  شناسايي مؤلفه
 مقدماتي مشكالت

 ها انجام مصاحبه

 ها تجزيه و تحليل داده

 گيري نهايي تلخيص، بحث و نتيجه

بر ناكامي ايران در مسابقات المپيك منابع انساني شناسايي عوامل مؤثر 
 پكن و ارائه راهكارهاي پيشنهادي 2008
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  ي اول) ي منابع انساني (مرحله كدهاي پااليش شده در حوزه  ي ) خالصه1جدول  (
  غير ورزشي بودن مديران:   -1
  مديران ورزشي ما غير تخصصي هستند.   -1-1
  ورزشيعملكرد بهتر مديران ورزشي در مقايسه با مديران غير    -1-2
  سياسي بودن اكثر مديران ورزشي   -1-3
  عدم تعامل مديران با متخصصين:   -2
  عدم مشروعيت برخي مديران، ناشي از عدم تعامل با متخصصين است.   -2-1
  چند شغله بودن خيلي از مسئولين:   -3
  دو شغله بودن بسياري از مديران ما   -3-1
  فدراسيون كشتي و وزنه برداري:ي چند فدراسيون، مخصوصاً ناكارآمد   -4
  ضعف كادر فني و مربيان   -4-1
  ضعف مديريتي در اين فدراسيونها   -4-2
  جديد الورود بودن رئيس فدراسيون كشتي و عدم شناخت او   -4-3
  محروميت ناشي از دوپينگ وزنه برداران   -4-4
  فدراسيونهاي جودو و بوكس هم خوب كار نكردند.   -4-5
  به كارگيري مربيان و كادر فني شايسته:عدم     -5
  كوتاهي در زمينه ي انتخاب مربيان شايسته   -5-1
  شتابزدگي در انتخاب مربيان و كادر فني   -5-2
  ناتواني در جذب مربيان طراز اول دنيا   -5-3
  به كارگيري سفارشي مربيان(سفارش از نواحي باالتر)   -5-4
  ضعف در حمايت از مربيان   -5-5
  دانش پايين برخي از مربيان به كار گرفته شده.   -5-7
  (بويژه كشتي) ورزشكارانعدم مشروعيت برخي مربيان نزد    -5-8
  عدم تسلط مربيان و كادر فني به زبان انگليسي   -5-9
  كمبود متودولوژيست تمرين   -5-10
  كمبود روانشناس ورزشي و يا عدم استفاده ي مناسب از آن   -5-11
  كمبود مربي بدنساز متخصص براي هر رشته   -5-12
  ، سازمانها و كميته ملي المپيكونهايفدراسعدم استفاده از نيروهاي جوان در    -5-13
  ناكارآمدمديريت   -6
  شعارگرايي به جاي عملگرايي   -6-1
  تعهد پايين در بين اكثر مديران   -6-2
  جبران ضعف خود توسط تك ستاره ها   -6-3
  اندك مدالهاي بدست آمده هم به دليل حضور تك ستاره ها بوده نه كارآمدي مديران   -6-4
  مديران ضعيف بازخواست نمي شوند.   -6-5
  تنگ نظري و كنارگذاشتن مديران قابل   -6-6



٨ 
 

  كوتاه بودن عمر مديران   -6-7
  عدم وجود هدف يكسان در بين مديران   -6-8
  و ورزش ماسنتي بودن سبك مديريت    -6-9
  بر ناكامي ورزشكارانتأثير    -7
  ضعف فني ورزشكاران   -7-1
  كم تجربگي ورزشكاران   -7-2
  (انگيزه هاي بيروني شديد) ورزشكارانگرايي در  شدت روحيه ي مادي   -7-3
  ضعف انگيزه هاي دروني و تعصب   -7-4
  ورزشكارانعدم روحيه ي تيم پذيري و بجاي آن خودمحوري برخي    -7-5
  ورزشكارانعدم اعتماد به نفس در بين برخي از    -7-6
  خيلي هم ضروري نيست مديران ارشد ورزشي باشند (ولي بودنش بهتر است):   -8
  ضرورت ورزشي بودن زيردستان مديران و كادر فني اطراف تيم.   -8-1
  باشند ولي بودنش بهتر است.خيلي ضروري نيست مديران ارشد ورزش، تحصيالت ورزشي داشته    -8-2
  عملكرد مناسب فدراسيونهاي بسكتبال و تكواندو:   -9
  در تكواندو مشكل خاصي از لحاظ نيروي انساني وجود نداشت.   -9-1
  سال به مسابقات المپيك راه يافت. 40تيم ملي بسكتبال پس از    -9-2
  
 

 است.به نمايش در آمده  عناوين اصلي كدها ) مشاهده مي شود ،2مرحله دوم همانطوري كه  در جدول (در 

  
  ي دوم) ي منابع انساني (مرحله ي كدهاي پااليش شده در حوزه ) خالصه2جدول  (

  غير ورزشي بودن مديران   -1
  عدم تعامل مديران با متخصصين   -2
  چند شغله بودن خيلي از مسئولين   -3
  كشتي و وزنه برداريي چند فدراسيون، مخصوصاً فدراسيون ناكارآمد   -4
  عدم به كارگيري مربيان و كادر فني شايسته    -5
  ناكارآمدمديريت   -6
  بر ناكامي ورزشكارانتأثير    -7
  خيلي هم ضروري نيست مديران ارشد ورزشي باشند (ولي بودنش بهتر است)   -8
  عملكرد مناسب فدراسيونهاي بسكتبال و تكواندو   -9

  
  بحث و نتيجه گيري

اثربخش ترين عامل در خصوص توليد فكر در همه ي فعاليتها ،از جمله  امروزه در جهان توسعه يافته ، منابع انساني به عنوان مهمترين و
فعاليتهاي ورزشي به شمار ميروند . در واقع ميتوان گفت كه مهمترين بخش از دروندادهاي يك سازمان منابع انساني آن ميباشد ( 

                                                                                                          ).    1385رضايي، 
منابع « از كل اظهارات مصاحبه شوندگان در خصوص تاثير هاي بدست آمدهپس از انجام مراحل تجزيه وتحليل يافته ها ، كد

درصد باعنوان  5/30شود،  ) مشاهده مي1( نموداردر ناكامي ايران در مسابقات المپيك پكن بدست آمد . همانطور كه در » انساني 
تاثير « د با هر يك از عناويندرص14» مديريت ناكارآمد «درصد تحت عنوان  5/24، » عدم به كارگيري مربيان و كادر فني شايسته «

ناكارآمدي چند فدراسيون ، مخصوصا كشتي و وزنه برداري « درصد با تيتر  8» غير ورزشي بودن مديران « و » ورزشكاران بر ناكامي 
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ع و با تجربه از
متعدد ورزشي از

 

درصد با 4، » 
ارشد  ورزشي

عدم تعامل مد«
  

                     

  

        
شايد بتو     

خودرا بر روي
انساني اثر گذ
دليل آن هم ا
از عناوين مهم
جاي عملگرايي
گردن ديگران،
در كشور ما مح

بودن مديران 
با مقاي

ر ورزشي بوغي
فني شايسته 

تحقيقي كه مج
ضعف عم« ، » 

ايران در مسابق
مديريت نا كار
همخواني دارند
ممتاز ، شجاع
مسئوليتهاي م
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را از جمله عوامل مهم ناكامي در اين » ضور همزمان كفاشيان در كميته ي ملي المپيك وفدراسيون فوتبال ح« است . ضمن اينكه 
  مسابقات دانسته است .
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