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 تعیین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی توسط 

 مدیران  چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان

 9مسعود نادریان، 7زهره کریمی، 1*مینا مستحفظیان

 چکیده
این تحقیق با هدف تعیین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی توسط مدیران چهار حوزه ورزشی شهر 

  . انجام گرفت 1937اصفهان در سال 
رفه ح کلیه مدیران چهار حوزه همگانی،  پرورشی،  قهرمانی و  شاملجامعه آماری . بودتوصیفی و از نوع پیمایشی  ژوهشروش این پ     

ابزار اندازه گیری  . شدندمتناسب با حجم جامعه انتخاب  نفر به عنوان نمونه آماری 192تعدادکه  . بودندنفر   772به تعدادای شهر اصفهان 
تعیین میزان کاربرد  جهت  tناز آزمو با استفادهتجزیه وتحلیل داده ها  . گردیدبرآورد  α= %35که پایایی آن  بودپرسشنامه محقق ساخته 

و تعیین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی توسط  با ویژگی های جمعیت شناختیاصول مدیریت شطرنجی توسط مدیران هر حوزه 
اریانس و آزمون تعقیبی شفه حوزه و از آزمون تحلیل وآزمون فریدمن برای اولویت بندی کاربرد مؤلفه ها در چهار یران چهار حوزه، مد

  . شدمقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی توسط مدیران چهار حوزه با یکدیگر استفاده  برای
تحقیق نشان داد که بیشترین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در حوزه حرفه ای ورزش در شهر اصفهان و کمترین یافته های      

ها،  در در ورزش همگانی مؤلفه حفظ مهره . باشدمی میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در حوزه همگانی ورزش در شهر اصفهان
ها و در ورزش حرفه ای مؤلفه هدفمند بودن حرکت بیشترین کاربرد در ورزش قهرمانی مؤلفه حفظ مهرهسازماندهی، ورزش پرورشی مؤلفه 

حوزه  هب برد اصول مدیریت شطرنجی توسط مدیران چهار حوزه ورزشی با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت مربوطمیزان کار. را داشته اند
  . های همگانی و حرفه ای،  و حوزه های قهرمانی و حرفه ای است

رین سطح اینکه بیشتبحث:از آنجاییکه کمترین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مربوط به حوزه همگانی ورزش است و با توجه به 
گیرد مسئولین باید به کاربرد اصول مدیریتی در اجرای برنامه های سازمانی توجه بیشتری داشته می مشارکت ورزشی در این حوزه صورت

  . باشند
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 مقدمه
مدیریت کالن کشوراست  اهرم های مهم مدیریتی در از مدیریت ورزشی امروزه در دنیا،  علمی وتخصص گراست و

ی نوآورو  اطالعاتر مبتنی بمدیریتهای خالق امروزه  . باشند ابعاد مختلف تخصص های الزم را دارا درد که بای
دیریت از جمله م تحول مدیریتی درتمام مقوالت مدیریتی و جایگزین مدیریت سنتی شده است این دگرگونی و

 نتیجه آن کشورهای عقب مانده تالش میکنند با در و باشدمی مشاهده ورزش هرکشور قابل لمس و تربیت بدنی و
ت الزم است مدیری دراین راستا و،  این کشورها کاهش دهند با فاصله خود رابا برنامه ریزی خالقانه  الگوسازی و

ت تنها چیزی که خسار . سبکهای نوین مدیریتی بهره برد از وه علمی راجایگزین مدیریت سنتی درورزش کرد
مدیران   .عدم آشنایی مدیران با دانش های جدید مدیریتی است سنگین آن هرگز محاسبه نمی شود سوء مدیریت و

یروی پ سازمان تحت سرپرستی،  نیازمند واثربخشی موفقیت،  ورزشی درهرسازمان ورزشی برای مدیریت،  رهبری
نوآوری درراستای دستیابی به هدف های  درعین حال،  بهره گیری از خالقیت و اصول مشخص و ازقانونها و

ه سازمانها قرار بگیرد مدیریت شطرنجی است که تواند مورد استفادمی یکی از الگوهای مهمی که . سازمانی هستند
 . ارائه دهنده اصول مدیریتی برگرفته از قوانین شطرنج است

ورزش صنعتی است بر پایه رشته ها،  سازمان ها،  نهادها » 1929طبق بیانیه چشم انداز ورزش ایران در افق      
امالت فعال بین المللی با جایگاه برتر در آسیا و اعتبار و باشگاه های کارآمد،  دارای ساز و کار تجاری حرفه ای و تع

  . «و رتبه شایسته در سطح جهان و با زیرساخت های ورزش همگانی، پرورشی،  قهرمانی و حرفه ای

در واقع هدف و اصل برخورداری از لیگ حرفه ای معتبر و باشگاه های کارآمد است و ورزش  همگانی، پرورشی      
 . عنوان سیستم پشتیبان هستندو قهرمانی به 

 بستر مناسبی برای انتخاب و اساس ورزش قهرمانی و و ورزش همگانی پایه و( ورزش پرورشی  )آموزشی       
 سطح از هرم مشارکت ورزشی وجود پرورش استعدادهای ورزشی است، زیرا بیشترین شرکت کننده فعال در این دو

  ( . 1939)اتقیا،   دارد
نمادهای ورزش حرفه ای برخورداری از لیگ حرفه ای معتبر و باشگاه های کارآمد است و ورزش  یکی از      

 . همگانی و قهرمانی به عنوان سیستم پشتیبان هستند

تردیدی نیست که شکل های سنتی سازمان و  . در ورزش ایران  هنوز روشهای سنتی مدیریت مرسوم است     
و محدودیت شدید در نوآوری وشکوفایی سازمان ها با یک سلسله دشواری  مدیریت به دلیل عدم انعطاف پذیری

پیدایش سبک های جدید  لذا با توجه به پیشرفت علم مدیریت در دهه های اخیر و . های اساسی روبه روست
ارزیابی این سبک های مدیریتی توجه  مدیریت ضرورت دارد که مدیران ورزش نسبت به کسب آگاهی،  اجرا و

 . مبذول دارند بیشتری
برای شکل دادن  دهد که به شیوه ای خالق و نوآور عمل کند ومی مدیریت شطرنجی به سازمان این امکان را     

 دهد ومی مدیریت شطرنجی،  نحوه تفکر منطقی وکارآمد را آموزش .به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند
مچنین ه تواند به مدیران اهمیت برنامه ریزی ومی را نشان داده وانتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های موجود 

 . (1933بیاموزاند )انصاری مهر،  پی آمد تصمیم گیری را
در واقع سازمان به مثابه یک صفحه شطرنج است که مهره های این صفحه منابع و نیروی انسانی سازمان      

به تعبیری عوامل سازمان دارای توانمندیهای  و های شطرنجمهره  درک این واقعیت که هریک ازشوند،  می محسوب
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ه موفقیت تواند منتج بمی، (گرفتن این شاخصه های فردی )درتعیین مسئولیت یاجایگاه آنها درنظر و هستندویژه 
توانمندی های مدیریتی  ضروری است،  لذا برنامه ریزی برای هر حرکت الزم وهم چنین  . اهداف سازمانی گردد

مدیران مهم ترین شاخصه های  (  برنامه های راهبردی  )استراتژی و (  برنامه های عملیاتی )تاکتیک (یک)تکن
بهره گیری اززبان آمار،  سیستم جذب اطالعات وتجزیه وتحلیل آن ازشروط موفقیت  . برنامه ریزی آنها خواهدبود

ست نتیجه بدان معنی ا هدف ور مدیریت مبتنی باز طرف دیگر  . باشدمی به تبع آن درمدیریت دربازی شطرنج و
ه طراحی راهکارهایی برای دستیابی ب اشراف برامور درصدد و بایستی ضمن پیش بینی وضع موجودمی که مدیران 

پیشگیری از به خطر افتادن موقعیت مهره ها از طریق حفظ و نگهداری برنامه  . وضع مطلوب وایده آل نیز باشند
ن در محیط رقابتی و موفقیت فردی به انضمام بسترسازی فضای انگیزشی برای کلیه عوامل ها و عوامل سازما

برنامه ریزی یکپارچه سازی منابع انسانی سازمان در جهت اهداف اداری و آموزشی همچون . باشدمی سازمانی
 . (1933)انصاری مهر،  است حرکت یکپارچه مهره ها بر روی صفحه شطرنج

خارجی از نحوه مدیریت در بازی شطرنج در زمینه های مختلف مدیریتی الگوبرداری و استفاده در تحقیقات      
  . شده است

های این به خاطر جنبه مزایای این بازی برای بسیاری دیگر از نظامها موردتوجه بوده است وو شطرنج واقع  در     
   .(7226ایوه، ) الزامات مورد نیاز این بازی استو چند وجهی 

حققان سوئدی م . استارتباط شطرنج با سایر علوم،  از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و متفکرین رشته شطرنج بوده 
عرفی نموده ممدلی احتمالی برای جنگ  رابعد از آخرین تحقیقات  نظامی مرتبط با شطرنج،  شطرنج  و استرالیایی

ر شود و هر فعالیتی که دمی بزرگ تاریخ در شطرنج تکرارحقیقت وقایع بسیاری از جنگ های ر د اند از نظر آنان
توان آنچه را که در جنگ ها می با این قیاس و تواند در یک بازی شطرنج هم اتفاق بیفتدمی جنگ ممکن است

 و اتفاق افتاده با یک بازی شطرنج مدل کرد تا با تحلیل آن بتوان عواملی را که موجب شکست شده شناسایی نمود
 . (7223،  7وسرس 1کند) ینده نیز برنامه ریزی کردبرای آ

وکار یک بخش حائز اهمیت برنامه ریزی استراتژیک است،  برنامه ریزی استراتژیک  زمینه مدیریت کسب در     
زیادی به توسعه استراتژی رقابتی سازمان برای تصمیم گیری درمورد تخصیص منابع به منظورنائل شدن به  تاحد

ژی شطرنج تا استرات . تأکید قرار گرفته است دررشته شطرنج نیز، برنامه ریزی استراتژیک مورد. دارد موفقیت، اشاره
برنامه های بلند مدت برای بازی های آینده برای دستیابی به موفقیت  حدزیادی به ارزیابی موقعیت، توسعه اهداف و

طرنج الزامات مورد نیاز برای ش کار که مرتبط بااز متغیرهای برنامه ریزی استراتژیک کسب و برخی . کندمی اشاره
 :باشدمی به شرح زیر هستند

 تجزیه وتحلیل موقعیت . 1
 هزینه -تجزیه و تحلیل سود. 7

 گیری تصمیم تجزیه و تحلیل درخت. 9
 . ( 7223،  9و الوت9فرناندز )سازگاری. 9

نهایی  از پیشرفت به طور مستقیم به نتیجه تاپروژه، یک استراتژی کلی مورد نیاز است مدیریت  و شطرنجدر بازی 
بهره گیری از شیوه های بنیادی شاید نوید بخش ترین مسیر به دستیابی به . مورد نظر،  اطمینان حاصل شود
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تایج اغلب ن اساسی هستندو حرکات واقدامات مخاطره آمیز که نقض مفاهیم پایه  . محصول نهایی مورد نظر باشد
بسیار  هایحلشطرنج نیز مانند پروژه ها،  راه . شوندمی تغییر موقعیت باعث دوباره کاری یا و ضعیفی خواهند داد

ت هایی که در محیط زیسحلفقط راه . نباید تمام تالش را برای یک راه حل به کار برد . متنوع دارد منحصر بفرد و
 (. 7223، 1ارلند) باید به کاربرده شود ، بهترین کارایی را دارد ، تحت شرایط دیکته شده توسط شرایط حاضر و

روس ها مبدع الگوهای شطرنجی هستند و صدها کتاب شطرنجی دارندکه هنوز غیر از زبان روسی مجوز انتشار      
نوشته گاریک  "شطرنج وزندگی من "، ویکی از این کتابها،  کتاب(1931از کشورروسیه را ندارند)سالور،   و خروج

او در کتاب خود عنوان کرده که آنچه در بازی شطرنج یاد گرفته،  این بوده که چگونه ازتجربیات  . کاسپاروف است
 عنوان الگویی برای فعالیتهای مدیریتی از قدرت شطرنج به و اندوخته های خود،  در دنیای مدیریت استفاده کند و

مؤلفه شطرنجی که الهام گرفته از قوانین  19گاریک کاسپاروف الگویمدیریتی خود را در قالب  . استفاده نماید
 بیان داشته است: را به شرح زیر  باشدمی واستراتژی های خاص بازی شطرنج

بازی شطرنج مبتنی بر شانس یا فقدان اطالعات نیست  . فعال است هدفمندبودن حرکت شطرنج یک بازی پویا و
هدف هر شطرنج باز پیش ازآغاز بازی روشن و  . (7223،  7)پستلینک ردید غیر قابل پیش بینی استو بدون ت

اما نکته مهم آن است که این . حداکثرکارایی ممکن برنده بازی باشد مشخص است هر شطرنج باز قصد دارد با
حظه از ل هر با پیروی از آن، دریک بازیکن  آید ومی روشن کننده مسیر به شمار هدف تنها به عنوان یک راهبرد و

بررسی و   . ( 1933داروئیان،  وداد )مرجانی  شرایط بازی تغییر خواهد متناسب با را بازی،  هدف های خردترخود
ارزیابی وضع موجود،  جستجوی نقاط قوت و ضعف،  مشخص کردن هدف،  طرح ریزی و یافتن بهترین طرح برای 

باالخره چگونگی اجرای طرح مورد نظر و در کنار آنها پی بردن به هدف و  رسیدن به هدف از پیش تعیین شده و
 رموردپایان دشطرنج،  تجزیه و تحلیل بی در  . جستجوی راه مقابله با آن بسیار حائز اهمیت است طرح رقیب و

 ابد ویمی گسترش شطرنج هرحرکت با باحریف رویارویی فرصت ها وتهدیدهای فرد، در،  نقاط قوت، نقاط ضعف
 . (1332،  9درستی است  )آلبرت و پاالتنیک به فرد موقعیت ارزیابی مناسب یک استراتژی اولین قدم درنوشتن

 ضعف درون سازمانی با فرصت ها و یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و swotتجزیه و تحلیل      
 . (1936تهدید های برون سازمانی است  )قاسمی،  

 ریزیبرنامه  

ابی استراتژی شطرنج تا حدزیادی به ارزی . تأکید قرار گرفته است رشته شطرنج،  برنامه ریزی استراتژیک مورد در
در  . کندمی برنامه های بلند مدت برای بازی های آینده برای دستیابی به موفقیت اشاره موقعیت،  توسعه اهداف و

یادی به ز زمینه مدیریت،  یک بخش حائز اهمیت برنامه ریزی استراتژیک است،  برنامه ریزی استراتژیک تا حد
قیت،  اشاره نائل شدن به موف مورد تخصیص منابع به منظور توسعه استراتژی رقابتی سازمان برای تصمیم گیری در

  . (7223دارد )فرناندز و الوت، 

 سازماندهی 
به . اهمیت باالیی برخورداراستز چگونگی آرایش آنها ا در صفحه و حرکت مهره هاو  ازی شطرنجسازماندهی ب

وجه به قانون ت بنابراین هر بازیکن با. شکلی که برای چیدمان آنها درشرایط مختلف،  قانون های متفاوتی وجود دارد
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  052... سازمانيتعیین میزان كاربرد اصول مديريت شطرنجي در اجرای برنامه های 

اشد برنده بازی ب کرده و بهترین استفاده راقابلیت حرکت آنها،   تواند با استفاده از تمامی مهره ها ومی شطرنج
 . ( 1933)مرجانی و داروئیان، 

 هدایت مهره ها 
 را به گونه ای کنار هم قرار داد که ضمن پشتیبانی آنها از به منظور مات کردن حریف کافی است تمام مهره ها

ه پیروزی ب یکدیگر ها با حریف مسدود شود،  بدیهی است بدون تعامل مهره"شاه  "یکدیگر،  خانه های حرکت
 . ( 1933، انصاری مهردست نخواهد آمد )

فعالیت های سازمان، به  محیط های متغیر باید درتمامی مرحله ها و مدیریت سازمان برای رویارویی با رقیبان و
آموزش،  تدارکات تعامل کارکنان تمامی واحدها از جمله اداری،  ویژه در تعیین هدف های سازمان، باید از مشارکت و

 . فعالیت نمایند تا اهداف سازمان محقق گردد همگی باید در یک راستا هدایت شوند و غیره بهره ببرد و و

 حفظ مهره ها 
این ارزش  مهره ارزش نسبی دارد،  و هر در بازی شطرنج  . از دیگر فنون مهم بازی شطرنج،  حفظ مهره هاست

تمند مهره اسب در یک موقعیت قدر . قدرت هر مهره به موقعیت آن بستگی دارد . بسته به موقعیت بازی متغیر است
تواند موقعیتی را به دست آورد که خود را تبدیل به می پیاده . و خطرناک است و در موقعیت دیگر ضعیف و ناتوان

  . (7223یک مهره قدرتمند کند )ارلند، 

 . تنددهند نیز دارای ارزش نسبی هسمی فعالیتهایی که انجام نیروهای انسانی هر سازمانی باتوجه به مسئولیتها و

 حمایت مهره ها 
هدایت شطرنج باز به انتهای صفحه شطرنج برسد،  تبدیل به مهره با ارزشی  می دانیم اگر مهره سرباز با حمایت و

 ی وطریق سیستم آموزشز در یک سازمان نیز اگر نیروهای انسانی مرتبط به طور مناسبی ا . شودمی همچون وزیر
 1933ان، )مرجانی و داروئی آورندمی کنند، مطمئناً فواید بیشتری برای سازمان متبوع به ارمغان پیدا انگیزشی رشد

حمایت کارکنان سازمان باید  به مسائلی چون بهبود نظام پرداخت حقوق و دستمزد،  استفاده  مدیران در حفظ و. (
سازمانی کارکنان، ایجاد روحیه همکاری  مؤثر وکاربردی، احترام به حقوق فردی واز سیستم پاداش دهی نوین،  

 . (1933گروهی توجه داشته باشند )ابطحی، 

 پایش وکنترل 
ات توجه به حرک شود،  مرتباً بامی بازی شطرنج برنامه ای که درذهن شما برای مات کردن حریف مقابل ترسم رد

نمی  را به هدفتان نزدیک گرنه همان برنامه اولیه هیچ وقت شما غییر کند وبایست تمی تهاجمی حریف تدافعی و
 . ( 1933)مرجانی وداروئیان،  کند

اسبه کند درمی یابد که ابتدا محمی هر چه قدرت بازی شطرنج باز افزایش پیدا . رودمی شطرنج ناگزیر براه احتماالت
 . (7223و سپس ارزیابی کند )پستلینک،  

بایست دردوره های منطقی، کنترل می مدیریت نیز برنامه های تنظیم شده برای دستیابی به اهداف علم در     
یه بودن برنامه های سازمانی ته غیرقابل اجرا واقعی یا عوامل تأثیرگذاری همچون غیر . ودرصورت نیاز بهنگام گردد

ازمانی باید به سمتی حرکت کند که موجب ارزیابی های س. اقدامات اصالحی مؤثر، رفع گردد با شده،  شناسایی و
 . خودکنترلی کارکنان شود
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 پیش بینی حرکتهای بعدی
حریف  قابلمت پاسخهایبه چند حرکت بعدی،   بینی پیش با مدت بلند آینده باید برای در شطرنج،  استراتژی ها

 . (7221،  1هافمنطرح ریزی شود  )
. کنندیم پیش بینی بازیکنان حرفه ای،  ده حرکت جلوتر حریف راشطرنج یک بازی استراتژی است که در آن      

فعالیت های آینده وجود  در هر دو زمینه شطرنج و مدیریت،  برای موفقیت،  نیاز به فکرکردن درباره حرکت ها و
سرعت این  . سازمان ها امروزه در تمامی حوزه ها با تغییرهای گوناگونی سرو کار دارند . ( 7223دارد ) ارلند،  

تغییرها روزافزون است  و سازمان ها برای رویارویی با این تغییرها باید استراتژی هایی را اتخاذ کنند که بتوانند 
مدهای مدیران باید قبل از هر تصمیمی،  پیا. سازمان را در مقابل این تغییر،  دارای ساختاری انعطاف پذیر و پویا کنند

، )مرجانی و داروئیان اتخاذ کنند توجه به عواقب آن، تصمیمات الزم را با رده وتحلیل ک تجزیه و پیش خود آن را
1933 ) . 

 پرهیزازحرکت های اضافی 

ش مهره سیاه پی شود تنها به این دلیل که یک حرکت ازمی در شطرنج، بازی با مهره سفید یک مزیت محسوب
این بازی باید  بنابراین در . اهمیت هرحرکت است این موضوع حاکی از. اختیاردارد در قدرت تهاجمی را بوده و

 . (1933)مرجانی  و داروئیان،  مراقب هرحرکت بود تا این مزیت حفظ شود

مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته  در سازمان های ورزشی باید تالش در جهت پیشبرد اهداف سازمان و
 . جلوگیری به عمل آید از موازی کاری ها و دوباره کاری ها در سیستم تا باشد

 مراقبت ازآچمزشدن 
حمله  از یگری راد ارزش تر با اصطالح آچمزشدن درشطرنج عبارت ازحمله ای است علیه یک سوار، که سوار

ابراین بن. واقع آچمزشدن یک حرکت غافل گیرکننده ولی درعین حال قابل پیش بینی است محافظت کند، در
  . (1933)مرجانی وداروئیان،  توسط رقیب باشدهربازیکن باید مراقب آچمزشدن 

 گسترش توأم باتفکر
استادان شطرنج از الگوی مبتنی بر دانش . (1931عنصر اصلی و الینفک بازی شطرنج اندیشه وتفکر است )سالور،  

  . (1336، 7کنند  )مورالزمی تحلیل یک موقعیت وگسترش بازی استفاده برای تجزیه و

لیل کامل تح تجزیه و توأم با اندیشه و بهبود عملکردهای سازمانی باید سازمانی نیز گسترش ویک محیط  در     
ازجمله فعالیت هایی که موجب گسترش اثربخشی فعالیت های سازمانی خواهد شد عبارتند از: استفاده از  . باشد

. شودمی زعامل انسانی محسوببعد ار زیرا امروزه اطالعات مهمترین منبع مدی( MIS  (9سیستم اطالعات مدیریت
 تحقق اهداف سازمان فقط ازطریق تسریع و انجام وظایف و سازمانی مبنای تمام فعالیت ها بوده و هر اطالعات در

امکان پذیرخواهد بود )ابراهیمی نژاد وحسین  مؤثر اطالعاتی قوی و ایجاد شبکه ارتباطی و تسهیل جریان اطالعات و
طراحی  برنامه ها به نحوی که ضمن شناخت ورودی های سازمان و گرایی درکلیه امور و،  فرآیند (  1933زاده، 

و قابل قبول فراهم نموده  توسعه مدار درمرحله پردازش، شرایط را برای تربیت خروجی مطلوب روشهای اصالحی و
 . و بازخور الزم را نیز به جامعه وسازمان خود ارائه نمایند
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  گرفتن با اندیشه مهره ها

یدن برای رس درست حرکت به منظور انتخاب،  ذهنیهر چند  تجزیه و تحلیل هایی به مستلزم قیبردر شطرنج،  
گرفتن مهره های حریف دربازی شطرنج یک مزیت  . (7223،  1است  )گراول و لوی در یک موقعیت مزیت به

کشاندن مهره ها به سمت دیگر صفحه  یا برخی مواقع حریف به منظور تخریب سد دفاعی و در . شودمی محسوب
. آوردیم در قبال آن، برتری مورد نظر خود را بدست کند ومی شطرنج ودالیلی این چنین،  اقدام به فداکردن مهره ها

 امکانات سازمانی و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی،  منابع و مدیریت سازمانها همانند بازی شطرنج،  در در
دیران م اگر شوند باید سنجیده عمل نمود زیرامی بدیع که مهره های سازمانی محسوب نامه های نو واستفاده از بر

 . ( 1933سنجیده وآگاهانه عمل نکنند محتمل به پذیرش خسارات سنگین خواهند بود )انصاری مهر، 

 شکست مقدمه پیروزی 
 ظره ای بیانجامد که منجر به شکستپیچیده تر شدن وضعیت در شطرنج ممکن است به بروز حالتهای نا منت

مزیت هر حرکت در خلق موقعیتهایی است که جریان بازی را  . هر حرکت در شطرنج مزایا و معایبی دارد . شودمی
در مسیر مطلوب به پیش ببرد در عین حال ریسک به وجود آوردن وضعیت های غیر قابل پیش بینی مورد نظر 

از  امید نشده و بازی نا یک شطرنج باز باید ازشکستهای خود در  . (7223حریف را نیز به همراه دارد  )پستلینک، 
  . بگیرد آن درس

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی توسط مدیران 
 چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان  سعی در پاسخگویی به سؤاالت زیر دارد:

 آیا میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت دارد؟  -1
میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی توسط مدیران چهارحوزه ورزشی همگانی،   -7

 پرورشی،  قهرمانی و حرفه ای هر کدام چقدر است؟
آیا میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی توسط مدیران چهارحوزه ورزشی با  -9

 رد؟یکدیگر تفاوت دا
 و در ادامه پیشنهاد می شود:

برگزاری کارگاههای آموزشی با عنوان تفکر شطرنجی درسیستم های نوین مدیریت ویژه مدیران بخش های  -1
 مختلف 

آشنا نمودن مدیران ارشد ورزشی استان،  با مبانی تفکر منطقی وکارآمد در تصمیم گیری واجرای برنامه ها  -7
 سازمانی براساس مؤلفه های نوین حرکت

توانمندسازی مهارت های مدیریتی  تقویت بنیه علمی مدیران حوزه ورزش در چهار چوب مطالعات دانش بنیان و -9
 آنان در راستای پرداختن به تفکر قبل از عمل

طرنجی رویکرد به تفکر ش یجاد مرکز مطالعات استراتژیک استان با رویکرد شبکه مدیریت ارگانیکی ورزش وا-9
 در ورزش استانراهبردی 
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 روش شناسی تحقیق
ه آماری جامع. صورت گرفتپیمایشی  و به لحاظ روشتوصیفی  نوع از لحاظ این تحقیق از لحاظ هدف،  کاربردی و

اجتماعی شهرداری اصفهان،  مدیران تربیت  –معاونت فرهنگی  مدیران معاونت ورزشی وکلیه این پژوهش شامل 
ران پرورش استان اصفهان،  مدی مسئولین تربیت بدنی نواحی شش گانه آموزش و بدنی اداره کل آموزش وپرورش و

جوانان و رؤسای هیأت های ورزشی استان اصفهان،  مدیران باشگاههای سپاهان،  فوالد ماهان،  و اداره کل ورزش 
. بودنفر  772ه که تعداد کل آنها بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمانهای مربوط بودندذوب آهن و گیتی پسند 

در این تحقیق از  . نفر برآورد گردید 192 حجم نمونه در این تحقیق با استفاد از جدول تعیین حجم نمونه مورگان
تصادفی با  طبقه بندی،  متناسب باحجم طبقات جامعه استفاده شد و با توجه به سطوح مختلف روش نمونه گیری 

 . دیدحوزه ها،  حجم نمونه در هر حوزه محاسبه گر

 ابزار اندازه گیری
فردی  مشخصات (  پرسشنامه از دو بخش الف . به منظور انجام این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

اصول مدیریت شطرنجی،  که مجموعاً برای سنجش میزان کاربرد مدیران از اصول مدیریت  (  سازمانی و ب و
به دست  35/2پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ   پایایی. سؤال بسته طراحی گردید 57شطرنجی 

 . دقت یافته های تحقیق اطمینان داشت توان نسبت به صحت ومی که با این میزان ضریب آلفا آمد

 یافته های پژوهشی
 :یافته های توصیفی حاکی از آن است که  . یافته های پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی ارائه شده است

از مدیران در  %1/71، (  از مدیران در حوزه پرورشی )آموزشی %9/12از مدیران در حوزه همگانی ورزش،   % 3/72
در رده  %3/97 . اندزن بوده  % 97 مرد و %63 در حوزه حرفه ای بوده اند که از این میان% 3/99 حوزه قهرمانی و

که گویای این مطلب است که درصد بیشتری  کارشناسی تحصیالت در مقطع %3/95 . اندسال بوده 92تا  91سنی 
 %2/62از مدیران در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و %97/ 9. باشندمی از مدیران  در مقطع کارشناسی

از آنها   %3/71سال سابقه مدیریتی،   6ازمدیران کمتر از   %3/59 . انددرصد از آنها درسایر رشته ها تحصیل کرده
سال سابقه  72باالتر از   % 9/7 و سال  72تا  16از مدیران  % 3سال سابقه،   15 ات 11 %17سال سابقه،  12تا  6

 . اندمدیریتی داشته
برای مدیران  t نتایج آزمون 1باتوجه به جدول در بررسی سؤال پژوهشی اول،   در بررسی استنباطی داده ها و     

 %35است با احتمال  25/2سطح معنی داری کوچکتر از احتمال خطاپذیری  دهد با توجه به اینکهمی مرد،  نشان
شود و میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی می رد گیریم که فرض صفرمی نتیجه

 نمیزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی توسط ای توسط  این مدیران بیشتر از حد متوسط است،  به عبارت دیگر
  . مدیران در حد مطلوب قرار دارد

  %35است با احتمال  25/2در مدیران زن، با توجه به اینکه سطح معنی داری بزرگتر از احتمال خطاپذیری      
رد نمی شود و میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی  گیریم که  فرض صفرمی نتیجه

 . از حد متوسط است یعنی در حد مطلوب قرار ندارد توسط  این مدیران  کمتر
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 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مدیران چهار حوزه ورزشی – 1جدول 

 میانگین شاخص 
انحراف 

 معیار
 درجه آزادی tآزمون 

سطح معنی 
 داری

 221/2 33 91/9 675/2 77/9 مرد جنس

 132/2 97 91/1 632/2 19/9 زن 

 29/2 72 739/2 562/2 79/9 سال92-71 

 221/2 56 55/9 556/2 76/9 سال91-92 سن

 929/2 93 395/2 521/2 12/9 سال 52-91 

 313/2 3 126/2 277/2 27/9 سال وباالتر51 

 199/2 75 593/1 377/2 75/9 دیپلم 

 219/2 79 632/7 531/2 91/9 کاردانی 

مدرک 
 تحصیلی

 922/2 62 272/2 623/2 25/9 کارشناسی

 
کارشناسی 

 ارشد
93/9 573/2 729/9 13 229/2 

      دکترا 

رشته 
 تحصیلی

تربیت بدنی 
 وعلوم ورزشی

13/9 527/2 167/7 97 296/2 

 226/2 33 23/7 639/2 72/9 سایررشته ها 

سنوات 
 خدمت

 237/2 92 232/1 219/2 72/9 سال 6کمتر از 

 791/2 97 771/2 663/2 19/9 سال 12-6 

 222/2 13 923/9 999/2 99/9 سال 15-11 

 922/2 77 353/2 659/2 33/7 سال 72-16 

 
سال  71

 وباالتر
92/9 512/2 935/2 13 229/2 

 219/2 27 59/7 691/2 13/9 سال6کمتراز 

 122/2 73 63/1 692/2 13/9 سال12-6 

سابقه 
 مدیریتی

 333/2 15 63/1 637/2 15/9 سال15-11

 962/2 11 355/2 327/2 77/9 سال 72-16 

     92/9 سال وباالتر71 

 221/2 122 57/9 533/2 57/9 سال6کمتراز 
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 میانگین شاخص 
انحراف 

 معیار
 درجه آزادی tآزمون 

سطح معنی 
 داری

مدت خدمت 
در پست 

 فعلی

 سال12-6
 

23/9 237/2 923/2 13 693/2 

     55/9 سال15-11 

 

 325/2 5 112/7 533/2 12/9 سال72-16

سال و  71
 باالتر

39/7     

مبنی بر میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در هر یک از حوزه های  پژوهشاساسی  بررسی سؤاالت در      
که در حوزه های همگانی و قهرمانی ورزش  با توجه به  مشخص شد است آمده 7در جدول  ورزشی که نتایج آن
این است،  بنابر 25/2و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری بزرگتر از احتمال خطاپذیری  tکوچک بودن آماره 

نتیجه گرفت که میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی چنین توان می و تایید شدهفرض صفر  35/2با اطمینان 
 . توسط مدیران ورزش همگانی و ورزش قهرمانی در سطح مطلوب قرار ندارد

ر داری کوچکت با توجه به اینکه سطح معنی دهد کهمی نشان در حوزه های پرورشی و حرفه ای tاما نتایج آزمون      
در نتیجه  شود ومی گیریم که فرض صفر ردمی نتیجه 35/2است بنابراین با اطمینان  25/2از احتمال خطاپذیری 

میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی توسط مدیران  ورزش پرورشی و ورزش حرفه 
 . ای در سطح مطلوب قرار دارد

محاسبه شده برای میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای شاخص های  -2جدول 

 برنامه های سازمانی توسط مدیران چهار حوزه ورزشی
 داریمعنی سطح درجه آزادی tآزمون  انحراف معیار میانگین حوزه ورزشی

 352/2 96 13/2 619/2 33/7 همگانی

 226/2 79 27/9 969/2 77/9 پرورشی

 227/2 72 73/2 221/2 29/9 قهرمانی

 222/2 99 35/9 692/2 95/9 حرفه ای

حفظ مهره ها در حوزه  . دهدمی اولویت کاربرد مؤلفه ها را در هر یک از حوزه های ورزش نشان 9جدول     
همگانی و قهرمانی،  سازماندهی در حوزه پرورشی و هدفمند بودن حرکت در حوزه ورزش حرفه ای رتبه یک را به 

 . خود اختصاص داده اند

  



  056... سازمانيتعیین میزان كاربرد اصول مديريت شطرنجي در اجرای برنامه های 

 رتبه بندی میزان کاربرد مؤلفه های مدیریت شطرنجی در چهار حوزه ورزشی -3جدول 

 
 مؤلفه

 حوزه

 حرفه ای قهرمانی پرورشی همگانی

رتبه 
 مؤلفه

 میانگین
رتبه 
 مؤلفه

 میانگین
رتبه 
 مؤلفه

 میانگین
رتبه 
 مؤلفه

 میانگین

         

 63/6 3 69/6 3 12/3 7 59/3 7 برنامه ریزی

 13/2 2 63/6 2 92/3 1 95/5 19 سازماندهی

 71/2 6 61/2 9 52/6 3 22/6 2 هدایت مهره ها

 99/2 9 32/3 1 22/3 9 33/3 1 حفظ مهره ها

 29/5 17 31/5 12 93/5 17 59/6 3 حمایت مهره ها

 91/2 5 27/2 5 35/2 9 36/2 9 پایش و کنترل

پیش بینی حرکت 
 های بعدی

3 53/6 11 72/6 11 33/5 19 97/5 

پرهیز از حرکات 
 اضافی

17 53/5 5 62/2 7 93/3 7 92/3 

مراقبت از آچمز 
 شدن

5 53/2 2 31/6 6 29/6 3 27/2 

توام با گسترش 
 تفکر

9 95/3 12 92/6 5 27/2 12 59/6 

گرفتن با اندیشه 
 مهره ها

12 33/5 19 32/9 3 72/6 9 27/2 

شکست مقدمه 
 پیروزی

11 22/5 3 53/6 17 37/5 11 93/5 

کوچک 25/2پذیری  شود با توجه به اینکه سطح معنی داری از احتمال خطامی ،   مشاهده9با توجه به جدول      
توان می شود ومی فرض برابر بودن میانگین چهار حوزه رد %35با احتمال  Fبا توجه به مقدار باالی آماره  وتر است 

نتیجه گرفت که میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی توسط مدیران چهار حوزه ورزشی با یکدیگر تفاوت معنی 
 . دار آماری دارد
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 برای مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در بین F آزمون  –4جدول 

 مدیران چهار حوزه ورزشی
 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

  312/1 9 بین گروه ها
669/9 

 
 933/2 173 درون گروه ها 229/2

  197 کل

زمون شفه از سطح آ)به دلیل استفاده از  1/2،  با توجه به اینکه سطح معنی داری از سطح 5با توجه به جدول     
ای مربوط میانگین ه تفاوت معنی داری بین جفت گیریم کهمی ، کوچکتر است نتیجه(شودمی استفاده 1/2خطای

 . ،  میانگین وجود دارد(، )قهرمانی وحرفه ای()همگانی و حرفه ای به حوزه های 

 مقایسه زوجی حوزه ها با آزمون شفه - 5 جدول

 جفت حوزه ها حوزه ها
تفاوت میانگین دو 

 حوزه
 P- VALUE خطای استاندارد

 
 حوزه همگانی

 
 
 

 حوزه پرورشی

 حوزه پرورشی
 حوزه قهرمانی
 حوزه حرفه ای

 
 حوزه همگانی
 حوزه قهرمانی
 حوزه حرفه ای

793/2-  
26/2-  
929/2-  
 

793/2  
132/2  
775/2-  

165/2  
156/2  
193/2  
 

165/2  
125/2  
153/2  

571/2  
339/2  
21/2  
 

571/2  
262/2  
525/2  
 
 

26/2 حوزه همگانی   156/2  339/2  

 حوزه قهرمانی
 
 
 

 حوزه حرفه ای

 حوزه پرورشی
 حوزه حرفه ای

 

 
 حوزه همگانی
 حوزه پرورشی
 حوزه قهرمانی

132/2-  
917/2-  
 
 

929/2  
775/2  
971/2  

125/2  
193/2  
 
 

193/2  
153/2  
193/2  

262/2  
26/2  
 
 
21/2  
525/2  
26/2  

     

 

  



  092... سازمانيتعیین میزان كاربرد اصول مديريت شطرنجي در اجرای برنامه های 

 بحث ونتیجه گیری
هدف این پژوهش بررسی میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی توسط مدیران 

با توجه به اینکه تحقیقات داخلی و خارجی در دسترس ارتباط غیر مستقیم و  . چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان بود
کمتری با تحقیق حاضر داشتند و همچنین این تحقیق با موضوع خاص خود جزء اولین تحقیقاتی است که در کشور 

 . انجام شده است لذا امکان مقایسه تک تک سؤاالت پژوهشی با یافته های دیگران وجود ندارد
کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در مدیران مرد بیشتر سؤال اول پژوهش یافته های پژوهش نشان داد که  رد     

سال وکمترین میزان کاربرد  91-92بیشترین میزان کاربرد مربوط به مدیران در رده سنی و  از مدیران زن بوده است
 "آنچه استیفن رابینز در کتابهمسو با ی که این نتیجه پژوهشسال به باالست  51مربوط به مدیران در رده سنی 

گذرانند یم باشد: معموالً افراد از نظر مسیر شغلی چهار مرحله رامی گویدمی خود در مورد مسیر شغلی "رفتار سازمانی
فرد در   .مرحله کنکاش پیش از پیوستن به یک کار است. (مرحله نهایی تثبیت وضعیت، مرحله میانی و )کنکاش،
در مرحله تثبیت  . دهدمی مشاغل گوناگون را مورد ارزیابی قرار کند ومی خود را برانداز (  سال 71-92) این دوره

-92گیرد،  بیشتر افراد تا زمانی که به مرحله میانی )یعنی سن می وضعیت،  فرد مورد پذیرش همتایان خود قرار
ته وبه رو نمی شوند، یعنی افراد تا این سن پیوسنرسند از نظر مسیر شغلی با مسأله یا معمای واقعی ر(  سالگی95

 سپس به کنند ومی مسطح حرکتو پس از آن، تقریباً روی یک جاده صاف . بخشندمی عملکرد خود را بهبود
   .بیشترین میزان کاربرد مربوط به مدیران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد استهمچنین . افتندمی سراشیبی

که این  باشدمی باالتر سال و 71سال و  11-15میزان کاربرد مربوط به مدیران با سنوات خدمت بیشترین      
بازی  دقیقه می تواند قواعد 12هرکسی در  . باشد اهمیت نقش تجربه در مدیریت ورزشیتواند به دلیل می موضوع

ه از دانش و هنر بدانیم،  یقیناً تجربمدیریت را ترکیبی  اگر بگیرد اما نمی تواند قهرمان جهان شود یاد شطرنج را
  . مقابله با مسایل و موفقیت برنامه های سازمان،  معرف هنر آنها می باشد مدیران در

مدت خدمت در پست فعلی کمتر  و سال 6بیشترین میزان کاربرد مربوط به مدیران با سابقه مدیریتی کمتر از      
توان اینگونه تفسیر کرد که شاید جذابیت کار و محیط کار برای اینگونه مدیران می که این یافته راباشد می سال 6 از

خدمتی بیشتر است و شاید بتوان این نتیجه گیری را به الگوی پردازش اطالعات اجتماعی   با این سوابق مدیریتی و
که بتواند  پذیرندمی هایی رارفتار شود که کارکنان سازمان،  نگرش ها ومی در این الگو چنین استنباط  . تعمیم داد

اکنش مناسب و( آید می نسبت به آثار اجتماعی ) که به وسیله دیگران وکسانی که با آنان در تماس هستند،  به وجود
کار  فرد در مراحل اولیه  . توانند همکار،  سرپرست،  دوست، عضو خانواده یا مشتری باشندمی نشان دهد،  این افراد

بیشتری برای انجام وظایف کاری خود برخوردار است ولی بعد از برخورد با مشکالت،  تعارض ها  از انگیزه و نشاط
 . و نگرش های منفی نسبت به شغل خود،  دیدگاه وی تغییر خواهد کرد

 ی، چهارحوزه همگان میزان کاربرد اصول  مدیریت شطرنجی در"پژوهش مبنی بر اینکه  اساسی بعدیدر سؤال      
نتایج پژوهش نشان داد که میزان کاربرد مدیران حوزه  "چقدر است ؟  ،  قهرمانی و حرفه ای(پرورشی )آموزشی

 بیشترین  . همگانی ورزش از اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی در سطح مطلوب قرار ندارد
 "وکمترین میزان کاربرد مربوط به مؤلفه "حفظ مهره ها  "میزان کاربرد در میان مؤلفه ها مربوط به مؤلفه 

 . باشدمی  "سازماندهی
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 در واساسی مدیریتی است و سازماندهی یکی از ارکان مهم توان گفت  از آنجایی که می در تفسیر این نتایج     
ورد م در فرایند مدیریت صحیح سازمانهای ورزشی نیز باید، اکثر تئوری های مدیریت بر این اصل تأکید شده است

مؤلفه،  رتبه آخر را به خود اختصاص  19بین  در ورزش همگانی این اصل اساسی مدیریتی ازتوجه قرار گیرد ولی 
ورزش همگانی وسیله ای جهت رشد ظرفیتهای  با توجه به اینکه  داده وکمترین میزان کاربرد را داشته است و

دهد،  می بیشترین شرکت کننده فعال را به خود اختصاص اجتماعی همه اقشار جامعه است و اخالقی،  عاطفی و
 رسد قرار گرفتن الگوی سازماندهی درمی به نظر. مدون تبعیت نمی کند متأسفانه در ایران از یک الگوی خاص و

 . پایین ترین سطح به این دلیل باشد
زه پرورشی از اصول مدیریت میزان کاربرد مدیران حو حاکی از آن است کهنتایج پژوهش  در حوزه پرورشی     

رد بیشترین میزان کاربدر رتبه بندی مؤلفه ها   . شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی در سطح مطلوب قرار دارد
ه مهره گرفتن با اندیش "کمترین میزان کاربرد مربوط به مؤلفه و "سازماندهی  "در میان مؤلفه ها مربوط به مؤلفه 

وظایف شغلی مشخص در حوزه پرورشی،   رسد به دلیل وجود قوانین مصوب و شرح می ظرکه به ن . باشدمی  "ها
مؤلفه سازماندهی بیشترین میزان کاربرد را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل نیز امکان جابه جایی نیروی 

از  اساس برنامه های مصوب وپذیرد،  و عمده فعالیتها بر می انسانی بدون رعایت قوانین و مقررات به ندرت صورت
آنکه این  ضمن . و همچنین اقدامات و تصمیمات مربوطه نیز جنبه رقابتی ندارد گیردمی پیش تعیین شده صورت

 . گیردمی احتمال وجود دارد که برنامه های زائد و مؤثر نیز کمتر مورد بازبینی و اصالح قرار
میزان کاربرد مدیران از اصول مدیریت شطرنجی در اجرای برنامه های سازمانی در سطح مطلوب  در حوزه قهرمانی

و کمترین میزان کاربرد مربوط به مؤلفه  "حفظ مهره ها"بیشترین میزان کاربرد مربوط به مؤلفه  . قرار ندارد
  . باشدمی "شکست مقدمه پیروزی"

های یل آنکه در حوزه قهرمانی )شامل اداره کل ورزش و جوانان و هیأتتوان گفت به دلمی در تفسیر این نتایج     
 وظایف فنی و تخصصی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این تخصص در دراز مدت به دست (  ورزشی استان

   ه نظر باشد لذا بمی ه به داشتن نیروی انسانی متخصصتآید و از طرفی دست یابی به اهداف سازمانی وابسمی
 . رسدکه در این حوزه ورزشی،  نگهداری نیرو های مؤثر در اولویت قرار داردمی

ولی در صورت عدم کسب موفقیت در این حوزه،  ریشه یابی دالیل عدم موفقیت و کشف نقاط ضعف برنامه      
رای شده ای بگیرد و احتماالً در این زمینه فرایند مشخص و تعریف می ها و کوشش برای رفع آنها کمتر صورت

در حوزه   .بهبود وجود نداشته باشد و رویکرد حوزه قهرمانی بیشتر متوجه کسب نتیجه است تا دستیابی به اهداف
از اصول مدیریت شطرنجی در  حرفه ای نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان کاربرد مدیران حوزه حرفه ای 

د و در میان مؤلفه ها بیشترین میزان کاربرد مربوط به مؤلفه اجرای برنامه های سازمانی در سطح مطلوب قرار دار
اولویت  . اشدبمی "پیش بینی حرکت های بعدی "کمترین میزان کاربرد مربوط به مؤلفه  و "هدفمند بودن حرکت "

از میان سایر مؤلفه های مدیریت شطرنجی  در ورزش حرفه ای شاید به دلیل  "هدفمند بودن حرکت"باالی مؤلفه 
شاید یکی دیگر از دالیل توجه این حوزه ورزشی به  گیرد،  ومی ارقامباالی هزینه ای باشد که در این حوزه صورت

این مؤلفه،  مربوط به حضور باشگاه های تحت بررسی در این پژوهش،  در میادین و عرصه های رقابتی داخلی 
 . نمایدمیشد که تمرکز بر اهداف را ضروری تر و همچنین عرصه های بین المللی با (  )حضور در لیگ های کشوری
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 افزون لیکن برای ترسیم اقدامات بعدی،  به دلیل عدم هماهنگی استراتژی های اتخاذ شده با سرعت روز     
ین را در کمترین اولویت کاربرد در میان مدیران ا  "پیش بینی حرکات بعدی"تغییرات ورزش در دنیا،  کاربرد مؤلفه 

از آنجا که ورزش حرفه ای،  رقابت محور است باید به حرکات وبرنامه های آتی  ورزش قرار داده است وحوزه از 
  . رقیبان خود توجه الزم را داشته باشد

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میانگین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مربوط به        
ان،  و کمترین میانگین میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی در حوزه همگانی حوزه حرفه ای ورزش در شهر اصفه

 باشد  می ورزش در شهر اصفهان
 .(همگانی <قهرمانی  <پرورشی  <) حرفه ای 

آیا میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی توسط مدیران چهار حوزه "تحقیق مبنی براینکه  بعدی در سؤال     
ول دهد که میزان کاربرد اصمی یافته های پژوهش نشان "ورزشی شهر اصفهان نسبت به یکدیگر متفاوت است؟

ه های همگانی و حرفاین تفاوت در حوزه  مدیریت شطرنجی در حوزه های چهارگانه ورزش با یکدیگر  برابر نبوده و
ورزش حرفه ای شامل از آنجائیکه  رسدمی که به نظرهمچنین حوزه های قهرمانی وحرفه ای  مشهود است  ای،  و

تنوع وتخصص در برنامه ها در مقایسه با سه حوزه  ترکیبی از عوامل وبرنامه هاست و دارای منابع مالی بیشتر و
ارای د پردازند ومی یا منابع محدود به فعالیت ورزشی حداقل منابع و اکه ب (  دیگر )همگانی،  پرورشی و قهرمانی

توان گفت که پاسخگویان این بخش اعتقاد می باشد،  لذا با توجه به نتایج حاصلهمی اهداف عمومی تر هستند، 
 . بیشتر به استفاده از مدیریت شطرنجی در حوزه حرفه ای دارند

حوزه قهرمانی و حرفه ای و با توجه به اینکه هر دو در حوزه رقابتی فعالیت دارند،  بیان دلیل وجود تفاوت در      
 . نیاز به مطالعات تکمیلی دیگر دارد
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