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چکیده
اولین مرحله در توسعۀ ورزش در سطح ملی ،ایجاد سیستم ورزش اثربخش است که در این
سیستم افراد ،گروهها و سازمانهایی فعالیت میکنند؛ بنابراین تعیین و تجزیه و تحلیل
ویژگیهای آنها برای پاسخگویی به تقاضای آنها بهعنوان ذینفعان ورزش در قالب مدیریت
ذینفعان مطرح میشود .این تحقیق با هدف تعیین ذینفعان ورزش ملی و ارزیابی اهمیت این
ذینفعان انجام شد .جامعۀ آماری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان هستند که بر اساس آمار
موجود تعداد آنها در حدود  911است و تمامی آنها بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .در
این تحقیق از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شد که اطالعات فردی کارشناسان و منافع و
قدرت ذینفعان بر اساس طیف لیکرت ارزیابی شد .نتایج تحقیقات نشان میدهد در میان
ذینفعان وزارت ورزش ،فدراسیونهای ملی بیشترین منافع ( )4/11و داوطلبان کمترین
منافع ( )1/19را از وزارت ورزش میبرند .همچنین کمیتۀ ملی المپیک بیشترین قدرت
( )9/51و داوطلبان ( )1/17کمترین قدرت را در بهدست آوردن منافع خود از وزارت ورزش و
جوانان دارند .براساس ماتریس مندلو که ابزاری برای مدیریت ذینفعان و اجرای استراتژی
مدیریتی مناسب برای آنهاست ،بیشتر ذینفعان وزارت ورزش دارای منافع و قدرت کم
هستند و تنها هیئتهای ورزشی در طبقۀ قدرت کم و منافع زیاد جای گرفتند و تعدادی از
ذینفعان که ذینفعان ورزشی و اولیۀ وزارت بودند در طبقۀ منافع و قدرت زیاد جای گرفتند.
همچنین بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل عاملی ،ذینفعان بر حسب قدرت و منافع به چهار
گروه دسته بندی شدند .از نتایج تحقیق میتوان برای بهکارگیری استراتژیهای ارتباطی و
رفتارهای سازگاری بهمنظور پاسخگویی به تقاضای مختلف و متضاد استفاده کرد .نتایج
تحقیق در ایجاد سیستم ورزش اثربخشتر نقش آگاهیدهنده برای وزارت ورزش و جوانان
دارد که مسئول ورزش ملی است.
واژگان کلیدی :ذینفعان ،مدیریت ذینفعان ،ورزش ملی ،وزارت ورزش و جوانان.
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مقدمه
توسعۀ ورزش فرآيندی است که به موجب آن فرصتها ،فرآيندها ،سيستمها و ساختارها به-
گونهای ايجاد میشود که افراد جامعه بتوانند در همۀ گروهها در ورزش و تفريحات شرکت کنند
يا عملکرد خود را به سطح مورد نظرشان ارتقاء بخشند .در توسعۀ فرآيند ملی ورزش میتوان
سه بخش کلی را در نظر گرفت )1 :ذینفعان توسعه ورزش؛  )2روشهای توسعۀ ورزش؛ )3
مسير توسعۀ ورزش .اين مطالعه مربوط به بخش اول فرآيند توسعۀ ورزش است؛ بنابراين اولين
مرحله در توسعۀ ورزش ملی تعيين اين مسئله است که چه کسانی در توسعۀ ورزش درگيرند؟
سطح پايداری از کار تيمی و شفافيت (سهيم کردن مسئوليتها از توسعه تا اجرای برنامهها) در
1
ورزش ملی نتايج موفقيتآميزی برای همۀ سطوح شرکتکنندگان به دنبال دارد .گرين
( )2002اظهار میدارد که چگونگی پيشرفت ورزشکار نيازمند ارتباط مؤثر ميان سازمانها
(باشگاهها ،هيئتهای ورزشی ،حاکميت ورزش ملی) در ورزش است ( .)24در واقع تعيين ذی-
نفعان ،روابط و همکاری بين آنها بهعنوان اولين مرحله و سکوی پرتابی برای ديگر مراحل
توسعۀ فرآيند ورزش ملی است؛ چون براساس نظرات ميتچل ،آگله و وود ( )1991قدرت هر
سازمانی مانند وزارت ورزش و جوانان در اجرای برنامههايش از طريق مشروعيت سازمانی کسب
میشود و مشروعيت سازمان نيز در گروه تأمين منافع و خواستههای ذینفعان است و زمانی که
منافع ذینفعان تأمين شود در عوض آنها از اهداف و برنامههای وزارت ورزش و جوانان حمايت
میکنند؛ بنابراين با توجه به نقش هر گروه ذینفع در توسعۀ سيستم ورزش ،اين ذینفعان
همچنين تقاضا و منافعی را هم برای انجام کارهای خود از وزارت ورزش و جوانان دارند که بايد
به آنها توجه شود که اين مسئله باعث ايجاد مديريت استراتژيک ذینفعان و استراتژی ذی-
نفعمداری در ورزش ملی میشود ( .)23استراتژی ذینفعمداری مقدار توجهی است که سازمان
به هر يک از گروههای ذینفع خود دارد و چارچوبی برای سازمان فراهم میآورد که با توجه
استراتژيک خود ،تقاضا و منافع گوناگون و متضاد ذینفعان خود را مديريت نمايد (.)10
پرداخت و توجه به محيط و پاسخگويی به نيازهای ذینفعان به قابليتهايی سازمانی ويژهای
نياز دارد و اين مسئله را میتوان «مديريت ذينفعمدار» خواند که بهعنوان شکلی از مديريت به-
طور مداوم به تعادل و مديريت منافع ذینفعان توجه دارد که در تضاد هم قرار دارند (.)2
در ورزش ،ذینفعان زيادی بهطور فعاالنه درگيرند .اين گروههای ذینفع شامل :فدراسيونها،
باشگاهها ،هيئتها ،داوطلبان ،شرکت کنندگان و اعضاء در سطح مختلف مهارت هستند که در
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اين مقاله تعريف از ذینفع بر اساس تعريف جامع فريمن ( )1994از ذینفع بوده است که
شامل افراد و گروههايی است که از يک سو بر وزارت ورزش تأثير میگذارند و از سويی ديگر ،از
وزارت ورزش تأثير میپذيرند .اين ذینفعان در اجرای برنامهها و استراتژیهای ورزشی و
رويدادهايی که دولت و وزارت ورزش و جوانان فراهم میکنند ،شرکت میکنند و به نوعی
سهمی در دستيابی وزارت ورزش به اهداف و سياستهای ورزش دارند؛ در نتيجه مديريت
اثربخش و حرفهای اين افراد و گروهها در سازمانها ی ورزشی ملی برای پايداری عمليات در
سطح ملی و بينالمللی مهم است .مطالعات در زمينۀ توسعۀ ملی ورزش نشان میدهد سيستم
ورزش هر کشوری بهعنوان يکی از عوامل اساسی در موفقيت ورزش مؤثر است ( )22همچنين
عمليات سازمانها در هر سيستم و شبکه با توجه به موقعيت آنها در ارتباط با ديگر سازمانها
شکل میگيرد .تورلی )1991( 1بيان کرد که کل ورزش هر کشور بهعنوان شبکه در نظر گرفته
میشود .هر شبکهای چون شبکۀ ملی ورزشی دارای ساختاری مديريتی است که «ساختار
مديريتی شبکه» نام دارد که اشاره به کنترل عملکنندهها در شبکه دارد .سازمانی که
سازوکارهای اداره را با ايجاد قوانين تعامل شکل میدهند پتانسيل تسلط بر شبکه را دارند .در
مورد سيستم ورزش ملی کشور ما ،نقش اصلی را وزارت ورزش و جوانان بر عهده دارد و متولی
ورزش کشور خواهد بود ( .)1اهميت وجودی وزارت ورزش و جوانان که جايگاه اصلی تربيت
بدنی بر اساسی قانون اساسی است و تناسب آن با محيط سازمان میتواند سازمان را در ايجاد
سيستم ورزش ملی اثربخش ياری کند (.)2
تعيين ذینفعان سازمان و دانش سازمان در خصوص تقاضا و منافع آنها ،اهميت اين تقاضاها و
ويژگیهای آنها به سازمان در اولويتبندی ذینفعان و شناسايی نيازها و يکپارچگی ذینفعان
در مديريت سازمان کمک خواهد نمود .تئوری ذینفعان بر تعيين ذینفعان و دانش در مورد
آنها تأکيد دارد .دانش در مورد ذینفعان و تقاضای آنها و اولويت بندی تقاضاها اولين گام
سازمان در مديريت ذینفعان است .با اين دانش سازمان میتواند به اين مسئله واقف شود که
ذینفعان سازمان چه کسانی هستند؟ تقاضای آنها چيست و قدرت کداميک بيشتر است؟ به-
عالوه ،مشروعيت و فوريت تقاضای ذینفعان را مشخص میکنند .فرومن ( )1999اظهار داشت
که قدرت ذینفعان در سازمان جنبۀ کليدی در مديريت و تعيين ذینفعان است ( .)4بعد از
تعيين ذینفعان سازمان بايد اهميت نسبی آنها را مشخص نمود ( .)13در عمل ،اين مسئله
سخت است که تقاضای همۀ ذینفعان تعيين و پاسخ داده شود؛ بنابراين برای مديران اين
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مسئله اساسی است که ذینفعان سازما ن خود را تعيين ،تجزيه و تحليل و اهميت آنها را
ارزيابی کنند ( .)11هنگامی که سازمان منابع محدودی داشته باشد ،برای اختصاص منابع
محدود به تقاضای مختلف ذینفعان خود بايد معيارهای طبقهبندی اضافهای برای شناسايی و
اولويتبندی ذینفعان فراهم کند (.)21
1
ابزار مفيد ديگر در مديريت ذینفعان ماتريس قدرت /منافع است که با ارزيابی قدرت
تأث يرگذاری بر سازمان و منافعی که از سازمان دارند ذینفعان را به گروههای مختلف تقسيم
میکنند ( .)9ماتريس منافع (ميزان نيازها ،خواستهها و انتظارات يا تقاضای قانونی و اجتماعی
ذینفعان) و قدرت (ميزان تأثيری که هر يک از ذینفعان برای بهدست آوردن منافع خود بر
تصميمات سازمان دارند) ابزاری است که توسط مندلو ،)1991( 2لو و کوتون )2004( 3ارائه
شده است و سازمانها برای مديريت ذینفعان خود و اجرای استراتژی مديريتی مناسب برای
گروههای ذینفع از آن استفاده میکنند ( .)19بر اساس اين رويکرد ،سازمان میفهمد کدام
ذینفع مهم است و تعيين میکند آيا اين ذینفعان از برنامههای اصلی سودمند خواهند شد يا
اجرای برنامهها را میتوانند به تأخير بيندازند ( .)20تعيين گروههای مختلف میتواند به
سازمانها کمک نمايد تا بدانند چه نوع استراتژی مديريت ذینفع برای هر گروه از ذینفعان
الزم است اجرا شود؛ برای مثال اوالندر و لندين ( )2002پيشنهاد کردند ،روش خوبی است که
تيمهای پروژه ذینفعان تأثيرگذار خود را مشخص کنند و سپس ،تقاضاهای مختلفشان را از
طريق ارتباط خوب مديريت نمايند .سازمانها بهوسيلۀ ماتريس قدرت/منافع و استراتژی
مشارکت و درگيری ذینفعان میتوانند ذینفعان خود را تعيين کنند و استراتژیهای مديريتی
مناسب را برای گروههای ذینفع ارائه دهند .مندلو ( )1991ماتريس قدرت /منافع را برای
کمک به مديران برای انجام تجزيه و تحليل ذینفعان در برنامهريزی استراتژيک ارائه داد .والترز
و همکاران ( )2009ذینفعان باشگاه آرسنال را با اين ماتريس تعيين کرد .با انجام اين تجزيه و
تحليل میتوان استراتژیهای مختلفی برای ذینفعانی ارائه داد که از طريق اين ابزار پيشنهاد
میشود .در شکل  1اين ماتريس نشان داده شده است (.)21

1. power/intrest matrix
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شکل  .9ماتریس استراتژی مدیریت و نقشه ذینفعان برگرفته از مندلو ( ،)9119لو و کوتون (.)91( )1114

در اين تحقيق برای بررسی ذی نفعان ورزشی وزارت ورزش و جوانان از ماتريس مندلو استفاده
شده است تا براساس آن بتوان ذینفعان وزارت ورزش را تعيين و اهميت آنها را مشخص
نمود؛ چون تعيين ذینفعان و اهميت آنها بررسی ارتباط و مشخص نمودن تقاضای و تعيين
استراتژیهای سازگار در راستای منافع آنها میتواند به توسعۀ سيستم ورزش اثربخش منجر
شود .در واقع ،مسئلۀ اصلی تحقيق شناسايی و تعيين ذینفعان و قدرت و منافع درکشده ذی-
نفعان ورزشی وزارت ورزش و جوانان از ديدگاه کارشناسان آن سازمان است.
روششناسی پژوهش
روش تحقيق اين مطالعه با توجه به هدف کاربردی و نحوۀ گردآوری دادهها توصيفی از نوع
پيمايشی است که به شکل ميدانی انجام شده است .بر اساس بررسی ادبيات تحقيق و اسناد
ورزش ملی ،فهرستی از تمام افراد و گروهها و سازمانها تهيه شد که ذینفعان وزارت ورزش و
جوانان بودند .جامعۀ آماری شامل کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بود که بر اساس آمار
تعداد آنها  111نفر است و نمونۀ تحقيق برابر با جامعۀ آماری بود .پرسشنامۀ تحقيق از سه
بخش تشکيل شده است :بخش اول شامل ويژگیهای جمعيتشناختی کارشناسان بود؛ در
بخش دوم از کارشناسان خواسته شد ميزان منافع هر يک از ذینفعان از سازمان را بر اساس
طيف ليکرت از يک برای کمترين و  2برای بيشترين منافع مشخص نمايند و در بخش بعدی
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کارشناسان ميزان قدرت اين ذینفعان را در بهدست آوردن آن منافع مشخص کردند .ضمناً از
کارشناسان خواسته شد در صورت امکان اگر میتوانند ذینفعی را به فهرست اضافه نمايند و
ميزان قدرت و منافع آنها را نيز مشخص نمايند .بر اساس ماتريس مندلو بايد ميزان منافع و
قدرت آنها به دو قسمت تقسيم میشد؛ از اين رو عدد  3را بر اساس کارهای انجام شده و نظر
خبرگان بهعنوان معياری برای تقسيم بندی ذینفعان دارای منافع و قدرت زياد و کم انتخاب
شده است .ماتريس مورد نظر بر اين اساس مشخص شد و همچنين برای طبقهبندی ذینفعان
به گروههای کوچکتر و با سهم قدرت و منافع يکسان از تحليل عاملی استفاده شد.
یافتههای پژوهش
همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،بيش از  20درصد نمونه در دامنۀ سنی بين  30تا
 40سال قرار داشتند و مردان ،در مقايسه با زنان تعداد بيشتری از نمونه را به خود اختصاص
داده بودند .همچنين بيشتر نمونهها که حدود  32درصد بودند ،سابقۀ خدمتی بين  11تا 20
داشتند و حدود  10درصد نمونهها ،رشتۀ تحصيليشان تربيت بدنی بود.
جدول  .9مشخصات فردی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان
جنسیت

سن

رشتۀ تحصیلی

سابقۀ خدمت

کمتر از  91سال

 99تا 95

 95تا 41

 49تا 45

بیش از  41سال

مرد

زن

کمتر از  5سال

 1تا 91

 99تا 95

91تا 11

بیشتر از 11

تربیت بدنی

غیتربیت بدنی

تعداد

9

32

31

29

22

11

29

2

32

21

42

21

14

21

درصد

1/9

21/9

21/1

21/2

11/9

24/1

42/4

3/9

21/9

11/2

32/3

20/9

21/9

43/1

در جدول  2ميزان منافع درک شده ذینفعان ،بر اساس نظر کارشناسان وزارت ورزش بهترتيب
از بيشترين به کمترين مشخص شده و همانطور که مشاهده میکنيد فدراسيونها ،باشگاههای
حرفهای ،دولت و کميتۀ ملی المپيک بهترتيب با ميانگين  3/14 ،3/11 ،3/4،91/21بيشترين
منافع و داوطلبان ورزشی ،ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی،
معاونت تربيت بدنی نيروهای مسلح ،ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی بهترتيب با ميانگين  2/41 ،2/39 ،2/31 ،2/3 ،2/21کمترين منافع را از سازمان
میبرند .همچنين در جدول  2بر اساس تقسيمبندی مندلو که ذینفعان را به دو قسمت منافع
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زياد و کم تقسيم کرده بود ،ذینفعانی که از ميانگين  3بيشتر بودند بهعنوان ذينفعان با منافع
زياد و آنها که کمتر از ميانگين  3بودند بهعنوان ذینفعان با منافع کم تقسيم شدند.
در جدول  3مشاهده میشود که ذینفعان وزارت ورزش بهترتيب از بيشترين به کمترين بر
اساس قدرت آنها برای تأثيرگذاری بر تصميمات وزارت ورزش و بهدست آوردن منافعشان
وزارت ورزش مشخص شد .بر اين اساس ،کميتۀ ملی المپيک با ميانگين  ،3/21رسانه ،3/20
دولت  ،3/41باشگاههای ورزشی قهرمانی و حرفهای  ،3/43فدراسيونهای ورزشی ملی 3/29
بهترتيب بيشترين قدرت را برای بهدست آوردن منافع خود از وزارت دارند و داوطلبان ورزشی
( ،)2/42ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش ( ،)2/31ادارۀ کل تربيت بدنی
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ( ،)2/31معاونت تربيت بدنی نيروهای مسلح ( ،)2/29ادارۀ کل
تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش ( )2/21بهترتيب کمترين قدرت را برای بهدست آوردن
منافع خود از وزارت ورزش دارند .عالوه بر اين ،در جدول  3ميزان قدرت ذینفعان بر اساس
ميانگين کسبشده به دو طبقۀ ذینفعان با قدرت زياد و کم تقسيم شده است.
جدول  .1میزان منافع درکشدۀ ذینفعان مختلف وزارت ورزش بهترتیب بیشترین به کمترین
ذینفع

 .1فدراسيونهای ورزشی ملی
 .2باشگاههای ورزشی قهرمانی و حرفهای
 .3دولت
 .4کميتۀ ملی المپيک
 .2هيئتهای ورزشی
 .1رسانه ملی
 .1مجلس شورای اسالمی
 .9باشگاههای ورزشی همگانی
 .9حاميان مالی در ورزش
 .10بخش خصوصی
 .11شهرداریها
 .12شورای عالی ورزش کارمندان
 .13شهروندان درگير در ورزش همگانی
 .14ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش
 .12کارکنان سازمان تربيت بدنی
 .11ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوری
 .11ادارۀ کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد
 .19ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 .19معاونت تربيت بدنی نيروهای مسلح
 .20ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی
 .21داوطلبان ورزشی

میانگین منافع

میزان منافع

4/21
3/91
3/11
3/14
3/21
3/49
3/23
3/2
2/99
2/91
2/14
2/21
2/41
2/41
2/41
2/43
2/41
2/39
2/31
2/3
2/21

زياد
زياد
زياد
زياد
زياد
زياد
زياد
زياد
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
کم
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جدول  .9میزان قدرت درکشدۀ ذینفعان مختلف وزارت ورزش بهترتیب بیشترین به کمترین
میانگین قدرت

میزان قدرت

ذینفع

 .1کميتۀ ملی المپيک

3/21

زياد

 .2رسانه ملی

3/20

زياد

 .3دولت

3/41

زياد

 .4باشگاههای ورزشی قهرمانی و حرفهای

3/43

زياد

 .2فدراسيونهای ورزشی ملی

3/29

زياد

 .1باشگاههای ورزشی همگانی

3/12

زياد

 .1مجلس شورای اسالمی

3/01

زياد

 .9هيئتهای ورزشی

2/99

کم

 .9بخش خصوصی

2/93

کم

 .10کارکنان سازمان تربيت بدنی

2/11

کم

 .11شهروندان درگير در ورزش همگانی

2/11

کم

 .12حاميان مالی در ورزش

2/13

کم

 .13ادارۀ کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد

2/13

کم

 .14شهرداریها

2/21

کم

 .12ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی

2/20

کم

 .11شورای عالی ورزش کارمندان

2/42

کم

 .11ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش

2/42

کم

 .19معاونت تربيت بدنی نيروهای مسلح

2/31

کم

 .19ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

2/31

کم

 .20ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

2/29

کم

 .21داوطلبان ورزشی

2/21

کم

در شکل  2گروههای ذینفع که منافع و قدرت مختلفی در وزارت ورزش دارند ،بر اساس
ماتريس مندلو نشان داده شده است .ذينفعان هر کدام بر اساس درک کارشناسان وزارت ورزش
از منافع و قدرت ذینفعان در جايگاهی متفاوت از ماتريس قرار گرفتند.
حداقل تالش :اين طبقه بهطور بالقوه پرچالشترين طبقه از چهار گروه است .مديران به
تقاضای اين طبقه از ذینفعان بیميلاند؛ چون اصوالً ذینفعان اين طبقه قدرت و منافع کمی
دارند .در اين مطالعه ذینفعان زيادی از وزارت ورزش در اين طبقه قرار دارند که شامل:
داوطلبان ورزش ،ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی ،معاونت
تربيت بدنی نيروهای مسلح ،ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
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ادارۀ کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد ،ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری،
کارکنان سازمان تربيت بدنی ،ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش ،حاميان مالی در
ورزش ،شورای عالی ورزش کارمندان ،شهرداریها ،بخش خصوصی ،شهروندان درگير ورزش
همگانی است.
سطح منافع

کم

زیاد

بازیگران کلیدی (مشارکت ذینفعان)
.1
.2
درگیری ذینفعان

.3
.4
.2
.1
.1

زیاد

فدراسيونهای ورزشی ملی
ورزشی قهرمانی و
باشگاههای
حرفهای
دولت
کميتۀ ملی المپيک
رسانۀ ملی (راديو ،تلويزيون ،روزنامه)
مجلس شورای اسالمی
باشگاههای ورزشی همگانی

نیاز به درگیری و تالش ذینفعان وجود ندارد.

.9
.10
.11
.12
.13

سطح قدرت

.1
.2
.3
.4
.2
.1
.1
.9

حاميان مالی در ورزش
بخش خصوصی
شهرداریها
شورای عالی ورزش کارمندان
شهروندان درگير در ورزش همگانی
ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش
کارکنان وزارت ورزش
ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری
ادارۀ کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد
ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی
معاونت تربيت بدنی نيروهای مسلح
ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت
کار و امور اجتماعی
داوطلبان ورزشی

آگاه نمودن ذینفعان

هيئتهای ورزشی

پایین

شکل  . 1ماتریس قدرت/منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان سازگارشده بر اساس ماتریس مندلو
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آگاه کردن ذینفعان :اين طبقه برای ذینفعانی است که در سطح باالی منافع و سطح پايين
قدرت قرار دارند .ذینفعان اين طبقه نياز دارند که وزارت ورزش استراتژی مشارکت خاصی
برای آگاه کردن آنها از مباحث و برنامهها داشته باشد .هيئتهای ورزشی در اين طبقه قرار
دارند.
بازیگران کلیدی :آن گروه از ذینفعانی که منافع و قدرت زيادی در وزارت ورزش دارند و بايد
استراتژی مشارکت برای آنها بهکار گرفته شود .اين طبقه شامل :فدراسيونهای ورزشی ملی،
باشگاههای ورزشی حرفهای ،دولت ،کميتۀ ملی المپيک ،رسانۀ ملی ،مجلس شورای اسالمی،
باشگاههای ورزشی همگانی است .بر اساس نتايج ،هيچ ذینفعی در گروه منافع کم و قدرت زياد
قرار نگرفته است.
برای کسب اطالعات بيشتر در مورد قدرت و منافع ذینفعان ،طبقهبندی ذینفعان و يکسان
کردن آنها از نظر ميزان منافع و قدرت آنها از تحليلی عاملی استفاده شده است تا بتوان ذی-
نفعان را به گروههای کمتری کاهش داد تا بر اين اساس بتوان مشخص نمود کدام گروه از ذی-
نفعان را میتوان بر اساس ميزان قدرت و منافع در يک گروه قرار داد .ميزان  kmoبرابر با
 0/902و سطح معنیداری برابر با صفر نشان میدهد میتوان از تحليل عاملی در مورد متغير
منافع ذینفعان استفاده کرد .همانطور که نتايج تحليل عاملی در جدول  4نشان میدهد ،ذی-
نفعان به چهار عامل يا گروه طبقهبندی شدهاند .در عامل اول ذینفعانی چون شهرداریها ،ادارۀ
کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد ،ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی،
معاونت تربيت بدنی نيروهای مسلح ،ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش ،ادارۀ کل
تربيت بدنی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و حاميان مالی قرار گرفتند که جزء ذینفعان بيرونی و ثانويۀ سازمان هستند و
سهم مشابهی از منافع وزارت دارند .گروه دوم شامل :داوطلبان ورزشی ،شورای عالی ورزش
کارمندان ،کارکنان وزارت ورزش ،شهروندان درگير ورزش همگانی است  .در طبقۀ سوم ذی-
نفعانی چون دولت ،بخش خصوصی ،رسانۀ ملی ،کميتۀ ملی المپيک ،مجلس شورای اسالمی که
از لحاظ منافع سهم مشابهی دارند و در عامل يا گروه چهار باشگاههای ورزشی حرفهای،
باشگاههای ورزشی همگانی ،هيئتهای ورزشی ،فدراسيونهای ورزشی ملی قرار دارند.
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جدول  .4تحلیل عاملی از میزان منافع ذینفعان مختلف از وزارت ورزش بر اساس نظر کارشناسان
عامل 9

عامل 1

عامل 9

عامل 4

ذینفع

باشگاههای ورزشی قهرمانی و حرفهای

0/012

-0/323

0/311

0/121

باشگاههای ورزشی همگانی

0/440

0/329

-0/003

0/499

هيئتهای ورزشی

0/192

0/413

0/043

0/139

فدراسيونهای ورزشی ملی

-0/029

0/099

0/194

0/912

ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

0/911

0/021

-0/103

0/199

ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

0/901

0/191

-0/011

0/129

ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش

0/101

0/319

0/090

0/104

معاونت تربيت بدنی نيروهای مسلح

0/110

0/402

0/324

-0/012

ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت کار و امور
اجتماعی

0/119

0/121

0/191

-0/132

ادارۀ کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد

0/191

0/291

0/103

0/191

شهرداریها

0/141

0/102

0/342

-0/010

حاميان مالی در ورزش

0/429

0/310

0/421

0/191

دولت

-0/012

0/111

0/199

0/109

بخش خصوصی

0/192

-0/011

0/144

0/194

رسانۀ ملی

0/011

0/291

0/139

0/104

کميتۀ ملی المپيک

0/099

0/431

0/412

0/120

مجلس شورای اسالمی

0/131

-0/029

0/939

-0/041

شهروندان درگير ورزش همگانی

0/304

0/110

0/109

0/103

کارکنان سازمان تربيت بدنی

0/112

0/191

0/011

0/203

شورای عالی ورزش کارمندان

0/219

0/144

0/119

-0/021

داوطلبان ورزشی

0/441

0/191

0/111

0/129

همچنين نتايج تحليل عاملی جدول  2در مورد ميزان قدرت ذینفعان وزارت ورزش است که
بدر چهار گروه طبقهبندی شده است .ميزان  KMOبرابر با  0/9و سطح معنیداری صفر مبين
اين است که تکنيک تحليل عاملی برای بررسی متغير قدرت ذینفعان مناسب است .در گروه
اول ،ادارۀ کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد ،داوطلبان ورزشی ،شهرداریها ،شورای عالی ورزش
کارمندان ،ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش ،ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم
وزارت کار و امور اجتماعی ،معاونت تربيت بدنی نيروهای مسلح ،ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت
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علوم ،تحقيقات و فناوری ،ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
حاميان مالی قرار گرفتند .در عامل يا گروه دوم شهروندان درگير ورزش همگانی ،کارکنان
سازمان تربيت بدنی ،باشگاههای ورزشی همگانی قرار دارند؛ در گروه سوم باشگاههای ورزشی
حرفهای ،فدراسيونهای ورزشی ملی ،هيئتهای ورزشی ،بخش خصوصی و در گروه چهارم
دولت ،رسانۀ ملی ،کميتۀ ملی المپيک ،مجلس شورای اسالمی قرار دارند .اين مسئله نشان
میدهد ذینفعان هر طبقه از لحاظ متغير مورد بررسی سهم تقريباً مشابهی دارند.
جدول  .5تحلیل عاملی از میزان قدرت ذینفعان مختلف از وزارت ورزش بر اساس نظر کارشناسان
ذینفع

عامل 9

عامل 1

عامل 9

عامل 4

باشگاههای ورزشی قهرمانی و حرفهای
فدراسيونهای ورزشی ملی
هيئتهای ورزشی
بخش خصوصی
ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی
ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
معاونت تربيت بدنی نيروهای مسلح
ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت کار و امور
اجتماعی
ادارۀ کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش
شورای عالی ورزش کارمندان
شهرداریها
داوطلبان ورزشی
ادارۀ کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد
حاميان مالی در ورزش
شهروندان درگير در ورزش همگانی
باشگاههای ورزشی همگانی
کارکنان سازمان تربيت بدنی
دولت
رسانۀ ملی
کميتۀ ملی المپيک
مجلس شورای اسالمی

-0/029
0/094
0/114
0/241

-0/019
-0/324
0/102
-0/022

0/124
0/219
0/131
0/111

0/304
0/431
0/224
0/011

0/921

0/012

0/119

0/213

0/990
0/119

0/122
0/204

0/019
0/302

0/149
0/041

0/212

0/222

-0/002

-0/042

0/921
0/432
0/219
0/212
0/291
0/433
0/211
0/132
0/222
0/092
0/011
0/121
0/221

0/131
0/101
0/191
0/320
0/429
-0/032
0/942
0/111
0/191
-0/041
0/249
0/393
-0/329

0/029
0/110
0/242
0/401
0/011
0/332
-0/113
0/340
-0/132
0/292
0/031
-0/002
0/232

0/19
-0/124
0/129
-0/212
0/124
0/392
0/019
0/094
-0/022
0/109
0/119
0/249
0/192
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بحث و نتیجهگیری
اين تحقيق با هدف تعيين ذینفعان و بررسی ميزان منافع و قدرت آنها در وزارت ورزش
انجام شد که دو شاخص مهم برای پاسخگويی سازمان به محيط و ذینفعان است .ميزان توجه
مديران به ذینفعان به اهميت و ويژگیهای آنها در دستيابی به اهداف سازمان بستگی دارد و
مديران بايد بر اساس آن ويژگیهای آنها و با توجه به درک مديران از اين ويژگیها
استراتژیهای مختلفی را برای پاسخگويی به تقاضای آنها بهکار گيرند؛ از اين رو رويکرد
مديريت ذینفعان پيشنهاد میکند سازمانها اهدافشان را طوری توسعه دهند که بتوانند
انتظارات و منافع مختلف ذینفعان خود را تأمين نمايند و اين اهداف میتواند از ذینفعی به
ذینفع ديگر متفاوت باشد .اين مسئله به تعيين و تجزيه و تحليل ذینفعان نياز دارد که اين
موضوع در اغلب ادبيات مديريت ذینفعان و محيط مطرح شده است (.)1
هرچه درک مديران وزارت ورزش از قدرت و منافع ذینفعان بيشتر باشد ،احتماالً بيشتر هم به
نيازها و تقاضاهای آنها رسيدگی میکنند ( .)11ذینفعان سازمان درجات متفاوتی از قدرت و
منافع از وزارت ورزش دارند و اين مسئله استراتژیهای متفاوتی را در قبال ذینفعان میطلبد.
همچنين ،ذینفعان بر اساس منافع و قدرت میتوانند تأثيرات متفاوتی در دستيابی وزارت
ورزش به اهدافش داشته باشند؛ بنابراين همانطور که نتايج نشان داد ،بر اساس ميزان منافع
فدراسيونهای ورزشی در وضعيت موجود بيشترين تقاضا و نياز به وزارت ورزش را دارند که اين
نيازها عمدتاً مالی و توسعۀ زيرساختهای رشتۀ ورزشی مورد نظر هر فدراسيون است ،بعد از
آن باشگاههای قهرمانی و حرفهای قرار دارند که برای رونق به باشگاه خود به وزارت ورزش
متکیاند و دولت هم منافع زيادی از سازمان میبرند که هم شامل اقتدار ملی از نظر سياسی و
هم از نظر سالمتی آحاد جامعه و توسعۀ پايدار کشور است .کميتۀ ملی المپيک ذینفع بعدی
است که يکی از شرکای اصلی وزارت ورزش برای توسعۀ ورزش قهرمانی و همگانی است.
هيئتهای ورزشی در مرتبۀ بعدی قرار دارند که بهعنوان نهادی زيربنايی در سراسر شهرها و
استانها به صورت نمايندۀ اين سازمان برای توسعۀ ورزش عمل میکند .ذینفعانی که کمترين
منافع را از وزارت ورزش دارند داوطلبان ورزش هستند .احتماالً داوطلبی در کشور جايگاهی را
که بايد ،نداشته و در موقعيت فعلی نقش کمی در توسعۀ ورزش بر عهده دارد .ذينفع بعدی
ادارۀ کل امور ورزش و تفريحات سالم وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت تربيت بدنی
نيروهای مسلح است.
وقتی ذینفعان را بر اساس ميزان قدرت بررسی کنيم ،کميتۀ ملی المپيک بهعنوان ذينفعی که
بيشترين قدرت را در تصميم گيری وزارت ورزش دارد و بهعنوان شريک اصلی وزارت در رتبۀ
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اول قرار دارد .ذینفع بعدی رسانۀ ملی است که اگرچه منافع نسبتاً کمتری از وزارت میبرد،
قدرت زيادی در بهدست آوردن منافع خود و تصميمات وزارت دارد .رسانۀ ملی قدرت خود را از
طريق آگاهسازی عمومی عمليات سازمان در جهت مثبت و منفی و هم از نظر پرداختن به
تبليغات در جامعه ورزش انجام میدهد و از اين نظر برای وزارت ورزش مهم است .دولت هم
بهعنوان تأمينکنندۀ بودجۀ وزارت است در مرتبۀ بعدی قرار دارد و در مراتب بعدی باشگاههای
ورزشی قهرمانی و حرفهای و فدراسيونهای ورزشی قرار دارند.
در مورد ماتريس سازگارشدۀ مندلو برای وزارت ورزش ،همانطور که مشاهده میشود بيشتر
ذینفعان اين مطالعه در طبقۀ منافع کم و قدرت کم قرار گرفتند و بر اين اساس ،وزارت ورزش
با بسياری از ذینفعان خود ارتباط و درگيری زيادی نداشته است و بر اساس نظر مندلو آنها
ذینفعانی هستند که نه منافع زيادی در برنامههای سازمان دارند و نه قدرتی برای تأثيرگذاری
بر سازمان .سازمانها بايد اين گروه را مطلع نگه دارد و معموالً تالش زيادی برای مديريت
ارتباط با آنها سرمايهگذاری نمايد .بايد توانايی آنها را برای تأثيرگذاری بر سازمان ارزيابی کرد
و منافع آنها را نيز میتوان در طول زمان افزايش داد ()9؛ از اين رو توجيه عقلی نياز به اين
گروه ذينفع در پروژهها ی بزرگ است که در اين مطالعه ذینفعان زيادی که همۀ آنها ثانويه و
بخشی بودند در اين گروه طبقهبندی میشوند ()21؛ بنابراين اگرچه اين گروههای ذينفع
درگيری زيادی با وزارت ورزش ندارند ،در برنامههای استراتژيک ورزش کشور به وجود آنها
نياز است و وقتی در ورزش در بعد ملی مطرح میشود ،اين گروههای ذینفع برای توسعۀ
سيستم ورزش تأثيری حياتی خواهند داشت.
طبقۀ ديگر ماتريس به ذینفعانی با منافع زياد و قدرت کم تعلق دارند که تنها هيئتهای
ورزشی در اين گروه قرار دارند .اين گروه منافع زيادی در عمليات سازمان دارند؛ از اين رو آنها
روشهای محدودی برای تأثيرگذاری بر عمليات سازمان دارند با وجود قدرت کم اين گروه از
ذینفعان ،آنها میتوانند همپيمانان ارزشمندی در تصميمات مهم باشند و بايد از موضوعاتی
مربوط به خود اطالع داشته باشند .مديران بايد اين گروهها را آگاه کنند و با آنها صحبت
نمايند تا باعث جلوگيری از شدت گرفتن مسئله يا بحران در سازمان باشند .در طبقۀ بعدی
ذینفعی قرار نگرفته ،اگرچه بر اساس نظرات مندلو دولت و مجلس بايد در آن بخش قرار
بگيرند .مديريت ارتباط با اين گروهها ممکن است خيلی پيچيده باشد .آنها در بيشتر اوقات
غيرفعال عمل میکنند ،ولی میتوانند تأثير زيادی بر سازمان داشته باشند؛ از اين رو الزم است
مقاصد بالقوۀ آنها و همچنين واکنش اين گروهها در کلِّ فرآيند توسعۀ اساسی سازمان تجزيه و
تحليل شود .اين گروه از ذینفعان نيز بايد از عمليات سازمان اطالعات داشته باشند و مديران
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بايد اقدامات کافی برای رضايت آنها انجام دهند ( ،)12اما در طبقه بعدی اين گروه مهمترين
ذینفعان سازمان هستند که مديران بايد به دقت منافع کليدی آنها را در تصميمات
استراتژيک مربوط به آنها در نظر بگيرند .مديران بايد بهطور کامل با اين گروهها درگير شوند و
تالش زيادی برای راضی کردن آنها انجام دهند ()9؛ چون منافع و قدرت زيادی در تصميمات
سازمان دارند .به نظر میرسد ذینفعانی که در هر دو بخش امتياز زيادی بگيرند ارتباط مهمی
با سازمان دارند( .)12اين طبقه شامل :فدراسيونهای ورزشی ملی ،باشگاههای ورزشی قهرمانی
و حرفهای ،دولت ،کميتۀ ملی المپيک ،رسانۀ ملی ،مجلس شورای اسالمی و باشگاههای ورزشی
همگانی است.
برای درک بهتر طبقهبندی ذینفعان با استفاده از تحليل عاملی ،ذينفعان بر اساس قدرت و
منافع به چهار گروه تقسيم بندی شدهاند .برای مديران سازمان مهم است که بدانند کداميک از
ذینفعان بر اساس قدرت و ميزان در يک گروه قرار دارند .همانطور که مشاهده شد 10 ،گروه
از ذینفعان در طبقۀ اول جای گرفتند که اين گروهها ذینفعان ثانويۀ سازمان به حساب
میآيند و بيشتر آنها از نهادهای بخشی ورزشاند .در گروه دوم ذينفعانی با ترکيب مختلف
جای دارند که کارکنان بهعنوان ذینفعان اوليه و بقيه ذینفعان ثانويۀ وزارت ورزش محسوب
میشوند .در گروه سوم دولت ،بخش خصوصی ،رسانۀ ملی ،کميتۀ ملی المپيک ،مجلس شورای
اسالمی قرار دارند که از ذینفعان کليدی وزارت ورزش به شمار میآيند و در گروه بعدی ،ذی-
نفعان کامالً ورزشی وزارت ورزش قرار دارند که جزء ذینفعان اوليه سازمان هستند و از
فدراسيونها ،باشگاهها و هيئتها تشکيل شدهاند .بر اساس وضع موجود ،گروه سوم و چهارم
تقسيم بندی برای وزارت به مراتب مهمتر از دو گروه اول بودند؛ چون منافع بيشتری از وزارت
میبرند و در دستيابی سازمان به اهدافش نيز مؤثرترند.
در جدول  2تحليل عاملی ذینفعان از لحاظ قدرت به چهار گروه دستهبندی شدهاند .در گروه
اول باز هم ذینفعان ثانويه مشاهده میشوند که وزارت ورزش ارتباط محدودی با آنها دارد و
از لحاظ ترتيب قرارگيری تقريباً مشابه قرار گيری ذینفعان بر اساس ميزان منافع است .بهطور
کلی میتوان بر اساس اين دو متغير بيان کرد يک گروه از ذینفعان وزارت ورزش و جوانان جزء
ذینفعان ثانويه و بخشی محسوب میشوند که شامل :ادارۀ کل تربيت بدنی آموزش و پرورش،
وزارت علوم ،وزارت بهداشت و کار امور اجتماعی و غيرهاند .اين گروه ميزان منافع و قدرت کمی
در سازمان دارند و سازمان ،جز در مواقع مشخص ،ارتباط محدودی با آنها دارد .گروه و طبقۀ
ديگر از ذینفعان استراتژيک و کليدی بهشمار میروند که عبارتاند از :مجلس که از لحاظ
ايجاد محيط حقوقی و قانونی مهم است ،دولت که از لحاظ تأمين منابع وزارت ورزش اهميت
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دارد و کميتۀ ملی المپيک که از شرکای استراتژيک وزارت ورزش است .بين وزارت ورزش و
اين ذینفعان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و گروه بعدی ذینفعان اوليۀ وزارت و کامالً ورزشی
است؛ مثل باشگاهها ،فدراسيونها و هيئتها که از ارکان اساسی توسعۀ ورزش کشورند و در
گروه ديگر ذينفعانی چون شهروندان ،کارکنان و داوطلبان و شورای ورزش کارمندان قرار دارند
که منافع و قدرت کمی در وزارت ورزش دارند.
تعيين ذينفعان بدين منظور انجام میشود که وزارت ورزش بتواند بر اساس آن پاسخهای
مشخصی برای هر يک از گروههای ذينفع بهکار بگيرد؛ چون منافع هر يک از ذينفعان از وزارت
متفاوت و گاهی در تضاد با هم است .تعيين ذینفعان نقطۀ شروع مديريت ذینفعان است که
بر اساس آن مديران وزارت میتوانند شکاف عملکرد و پاسخهای سازگار خود را در برابر ذی-
نفعان تعيين کنند ( .)21همانطور که قبالً گفته شد ،مديريت ذینفعان در ورزش پايهای
اساسی برای اجرای برنامهها و مسيرهای توسعۀ ورزش در کشور است که توسط ذینفعان اجرا
میشود.
بر اساس نتايج تحقيق حاضر میتوان گفت وزارت ورزش برای پاسخگويی به تقاضای ذینفعان
خود بايد ساختار سازمانی را طوری طراحی کند که بتواند در راستای ايجاد سيستم ورزش ملی
اثربخش به تقاضای ذینفعان خود پاسخ گويد .مسئوليت اصلی اين وظيفه بر عهدۀ مديريت
عالی وزارت ورزش است تا بدين وسيله سازمان را مناسب محيطی کند که همواره در حال
تغيير است ( .)1همچنين با توجه به نتايج تحقيق ،تعدادی از ذینفعانی که منافع و قدرت
زيادی در وزارت دارند ،ارتباط زيادی با وزارت در کارهای روزمره دارند و تعداد زيادی از ذی-
نفعان در طبقۀ قدرت و منافع کم قرار گرفتند که ارتباط چندانی با وزارت ورزش ندارند .با
توجه به ماهيت برنامهها و استراتژیهای وزارت ورزش ،اين سازمان برای پاسخگويی به نيازهای
تمامی ذینفعان خود به برنامههای ارتباطی و اجرايی نياز دارد .اگر برنامه در سطح ملی است و
به درگيری تمامی ذينفعان نياز است ،الزم است تقاضای گروههای ذینفع با منافع و قدرت کم
هم برای اجرای بهينۀ برنامهها لحاظ شود ،ولی معموالً در حالت عادی وزارت ورزش با ذینفعان
با قدرت و منافع زياد در ارتباط است و تمرکز خود را بر آنها معطوف کرده است؛ بنابراين
اگرچه نوع ارتباط و پاسخهای سازگار وزارت ورزش به ذینفعان تحت تأثير ويژگی آنهاست،
توجه به تمامی ذینفعان در توسعه و ايجاد سيستم ورزش اثربخش که نيازهای ذینفعان در آن
سيستم تأمين شده باشد ضروری است ( .)9توسعۀ ورزش بدون همکاری اين ذینفعان انجام
نمیشود؛ چون بر اساس ديدگاه وابستگی منابع ،تئوری ذینفعان و نهادينه شدن سازمان و
ذینفعان به هم وابستهاند و تحت تأثير يکديگر قرار دارند ()14 ،22 ،21؛ بنابراين ،وزارت برای
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اجرای برنامۀ توسعۀ ورزش به طراحی الگوی مديريت ذینفعان نياز دارد تا بر اين اساس بتواند
منافع مختلف و متضاد آنها را مديريت نمايد و از طريق تأمين منافع ذینفعان مشروعيت خود
را کسب کند و ارتقاء دهد .زيرا سازمانی که در بين ذینفعان خود مشروعيت داشته باشد قدرت
اجرای برنامههای توسعۀ ورزش را نيز دارد؛ زيرا مشروعيت قدرت سازمانی را به همراه دارد و
همچنين سازمانی که مشروعيت داشته باشد ،حمايتهای اجتماعی و سياسی بيشتری برای
اجرای برنامههای خود از طرف ذینفعانش کسب میکند و همۀ اينها به مسئلۀ مديريت ذی-
نفعان برمی گردد (.)11،12 ،23
با توجه به اينکه مديريت کيفيت میتواند نقش مهمی در رضايت مشتريان و ذینفعان سازمان-
ها ايفاء کند ،پيادهسازی سيستمهای مديريت کيفيت چون  TQMو  BSCو نيز بهکارگيری
مدل اثربخشی پايهگذاران استراتژيک در وزارت ورزش برای مديريت ذینفعان و استفاده از
آنها بهعنوان ابزار ارزيابی عملکرد در وزارت میتواند به فرآيند مديريت ذینفعان کمک زيادی
کند (.)21 ،3
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