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بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ سازمانهای ورزشی حکمتمحور
شیدا رنجبری

1

– عبداهلل چمن

گلی2

 .1استادیار گروه تربیت بدنی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران  .2دکتری مدیریت ورزشی ،گروه
تربیت بدنی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
(تاریخ دریافت  ، 1397/ 02 / 02 :تاریخ تصویب )1398 / 02 /30 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ سازمانهای ورزشی حکمتمحور طراحی و اجرا شد .روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی
بود .تحقیق حاضر در دو بخش شناسایی عوامل مؤثر و اولویت بندی عوامل مؤثر طراحی شد .در بخش اول جامعۀ آماری شامل استادان
دانشگاهی ،دانشجویان دکتری و مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بودند که بهصورت انتخاب در دسترس  200نفر از آنان
به عنوان نمونۀ تحقیق مشخص شدند .همچنین در بخش دوم جامعۀ آماری شامل خبرگان آگاه در حوزة حکمتمحوری در ورزش بودند که
بهصورت انتخاب گلولهبرفی تعداد  17نفر بهعنوان نمونۀ تحقیق مشخص شدند .ابزار تحقیق حاضر در بخش اول شامل پرسشنامۀ
محققساختهای بود .در تحقیق حاضر از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و روش  AHPگروهی استفاده شد .کلیۀ روند
تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق حاضر در نرمافزارهای  spssو  Super Decisionsانجام گرفت .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  5عامل
(فرهنگی ،انسانی ،رهبری ،محیطی و چشمانداز) حدود  75درصد از واریانسهای توسعۀ حکمتمحوری را تبیین کردند .نتایج رتبهبندی
نشان داد که عوامل رهبری با نمرة نرمال  0/318مهمترین عامل در مسیر ایجاد سازمانهای ورزشی حکمتمحور است .با این توجه بهبود
حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی بستگی زیادی به رهبری و شاخصهای مرتبط با آن دارد که سبب ایجاد شرایط جهت بهبود
حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی میشود.

واژههای کلیدی
ارزش ،حکمت ،رهبری ،فرهنگی ،محیطی.

 - نویسنده مسئول  :تلفن 09120700107 :

Email: ranjbarisheida@yahoo.com
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مقدمه

افراد در جهت بهرهگیری آنان منجر میشود .بهطور کلی

قرن حاضر بهدلیل داشتن ویژگیهای خاص ،سازمانها

سازمانهای حکمتمحور دارای بنیانهای قوی ارزشیاند

را با چالشهای جدیدی مواجه ساخته است .همانطورکه

که در آن رعایت اصول و استاندارد از سوی تمامی گروهها

سازمانها در سراسر جهان ،درگیر تطابق با فناوریهای

و افراد امری طبیعی است ( .)14حکمتمحوری همچنین

پیشرفته و چالشهای بسیار اقتصاد جهانیاند ،نظریة

به بهبود نوآوری در سازمانها منجر میشود (.)3

سازمان برای پیشروی به جلو ،به حکمت توجه کرده است

حکمتمحوری از دورۀ رنسانس در ادبیات مدیریت وجود

( .)5رهبران و کارکنان ،تنها از طریق پرورش حکمت

داشته است و بهنوعی مکاتب مدیریتی مختلفی به

میتوانند به دانش و مهارتهای مرتبط توجه کنند و روش

حکمتمحوری در سازمانها و مدیریت اشاره داشتهاند (.)5

بهکارگیری خالقانة آنها را فراگیرند .حکمت ،فراتر از دانش،

سازمانهای حکمتمحور کارکردهای قوی و تأثیرگذار در

تفکری است که ظرفیت الزم را تشویق میکند و

حوزههای فرهنگی ،نظارتی ،علمی ،مدیریتی و ارزشی

ویژگیهای مورد نیاز برای اطمینان از آیندۀ بلندمدت

سازمانها دارد .این مسئله سبب شده است تا رشد و توسعة

سازمانها را ارائه میدهد ( .)12موضوع تحلیل مدیریت

سازمانهای حکمتمحور در جهت تعالی سازمانها در عصر

حکمت در سازمانها ،موضوعی جدید در زمینة بررسی

امروزی ،در دستور کار جوامع قرار گیرد .با توجه به رشد و

دستیابی به سطوح عالی یادگیری سازمانی در سلسلهمراتب

گسترش فساد اداری در سازمانها ،توسعة سازمانهای

دانش و مدیریت دانش در سازمان است که بهتازگی مورد

حکمتمحور در جهت مقابله با فسادهای موجود در جوامع

توجه محققان قرار گرفته است ( .)4در عصر اطالعات،

و سازمانها یکی از راهکارهای عملیاتی و جدی مشخص

حکمت برخالف دانش از فناوری بهدست نمیآید و ایجاد و

است (.)10

پروراندن حکمت نسبت به ایجاد دانش نیاز به زمان بیشتر

بدین لحاظ شناسایی عوامل حکمتآفرین بهمنظور

و رویکردی عمیقتر خواهد داشت .در مقایسة بین دانش و

بهکارگیری مناسب دانش سازمانی در خالل فرایندهای

حکمت میتوان گفت که دانش شامل علمی مادی ،دارای

برنامهریزی ،تصمیمگیری و اجرا به توانایی استفاده بهتر از

ویژگیهای تفکیکپذیری ،عینی و بخشپذیر است ،اما

دانش در تعیین اهداف مطلوب و دستیابی به آنها منجر

حکمت شامل علمی روحی دارای ویژگیهای ترکیبپذیری،

میشود ( .)19توجه به رشد حکمتمحوری در سازمانها

ذهنی بودن و وحدت یا کلیت داشتن است .بنابراین انباشتن

سبب شکلگیری فواید مناسبی برای تمامی ارکان

دانش برای حکیم شدن کافی نیست و نیاز به عوامل دیگری

سازمانها میشود .کاهش برخی هزینههای نظارتی در

برای دستیابی به حکمت وجود دارد (.)14

سازمانها بهواسطة رشد سازمانهای حکمتمحور از

سازمانهای حکمتمحور به وجود نوعی نگرش در

ضرورتهای مهم در جهت توسعة این سازمانهاست (.)4

سازمانها در جهت هم افزایی در راستای بهبود فعالیت و

همچنین رشد مهارتها و شکلگیری دانش بین فردی

عملکرد اشاره دارد .سازمانهای حکمتمحور به ایجاد جو

سبب شده است تا امروزه توسعة سازمانهای حکمتمحور

خودنظارتی منجر میشود که در آن کارکنان بهنوعی مسائل

در راستای ایجاد و انتقال دانش مورد توجه بسیاری از افراد

مربوط به خود را خود مدیریت و ارزیابی میکنند (.)1

قرار گیرد .حکمتمحوری سبب میشود تا افراد دانش خود

همچنین حکمتمحوری به تولید و انتقال دانش در میان

را جهت کمک به دیگران ،بین یکدیگر منتقل کنند .ازاینرو
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کنا5

توسعة سازمانهای حکمتمحور در جهت رشد و گسترش

در مسیر ساختن آیندۀ پایدار دارد ( .)15رونی و مک

دانش در سازمانها ضروری است .این مسئله سبب شده

( )2007اشاره داشتند که توسعة حکمتمداری در

است تا امروزه از حکمتمحوری بهعنوان یکی از راهکارهای

سازمانها از اصول مهمی است که در مسیر رشد و توسعة

مهم جهت اجرای مدیریت دانش در سازمانها نام برده شود

سازمانها نیاز میباشد ( .)16میتروف )2016( 6اشاره

(.)12

داشت که حکمتمداری از مسیرهای مهم در میان مدیران

از سوی دیگر ،حکمتمحوری بهصورت آنی و یکباره در

در جهت انتقال ارزشهای سازمانی به منابع انسانی است

سازمانها اجرا نمیشود و این مسئله در گذر زمان و با توجه

( .)13سیلور 7و همکاران ( )2018نیز مشخص کردند که

به برنامهریزیهای مناسب ایجاد میشود .پس میتوان

حکمتمحوری در تمامی گروهها به یک میزان نیست و

نتیجه گرفت ،سازمانهایی که در مقایسه با رقبا وضعیت

برخی مسائل جمعیتشناختی از جمله جنسیت بر بهبود

مناسبتری دارند ،احتماالً از قدرت خرد و فرزانگی بیشتری

حکمتمحوری تأثیر دارد (.)17

برخوردارند ( .)11ازاینرو تبیین فرایند حکمت و خردمندی

با توجه به کارکردهای سازمانهای ورزشی در کشور و

در سازمانها ،به بهبود شرایط و کیفیت تصمیمگیری،

لزوم دستیابی به عملکرد مناسب این سازمانها ،گسترش

برنامهریزی و اجرا در آنها منجر شده و با تسهیل در تعیین

حکمتمداری در سازمانهای ورزشی نقش مهمی در مسیر

اهداف و دستیابی به آنها در سازمانها زمینة شکلگیری

بهبود عملکرد سازمانها دارد .این در حالی است که در

سازمانهای حکمتمحور در جامعه و تحقق جامعه حکمت

برخی تحقیقات لزوم حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی

بنیان فراهم میشود (.)1

بررسی و مطالعه شده است ( .)7 ،20کمبود تحقیقات در

تحقیق و بررسی در زمینة سازمانهای حکمتمحور،

مسیر حکمتمداری در سازمانهای ورزشی بهخصوص در

حوزۀ علمی جدید و در حال ظهور است .اکگون1و همکاران

سازمانهای ورزشی در کشور ایران سبب شده است تا علناً

( )2019مشخص کردند که حکمتمحوری در سازمانها

آگاهیها و ضرورت در خصوص حکمتمداری در

سبب میشود تا میزان نوآوری محصوالت و خدمات بهبود

سازمانهای ورزشی در دسترس نباشد .این در حالی است

یابد ( .)3ویلداوسکی )2018( 2در تحقیق خود مشخص

که اسمیت و استیوارت )2010( 8اشاره داشتند که

کردند که توسعة سازمانهای حکمتمحور سبب ایجاد

حکمتمداری یکی از مسائل مهم و اساسی است که در

خودارزیابیهای مناسب در سازمانها میشود (.)21

آینده ورزش به آن وابستگی بسیاری خواهد داشت (.)18

جامیسون3و همکاران ( )2018نیز در تحقیق خود توسعة

با توجه به تحقیقات شکلگرفته ،حکمتمحوری و

حکمتمداری در سازمانها را یکی از مسیرهای مهم در

ضرورت توسعة سازمانهای حکمتمحور در جهت رشد و

ترقی و توسعة سازمانها مشخص کردند ( .)9روالند 4و

تعالی سازمانها مهم است .شکلگیری حکمتمحوری در

همکاران ( )2018اشاره داشتند که توسعة حکمت در

سازمانها سبب کاهش برخی معضالت سازمانی از جمله

سازمانها و در کنار آن توسعة دانش سازمانی نقش مهمی

فساد و خرابکاریهای سازمانی میشود ( .)17همچنین

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Akgun
Wildavsky
Jamieson
Roland

Rooney & Mckenna
Mitroff
Silver
*Smith & Stewart
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بهبود حکمتمحوری سبب میشود تا مدیریت دانش در

گسترش آن در سازمانها میتواند در مرحلة اول سبب

سازمانها ایجاد شود و خالقیت و نوآوری کارکنان بهبود

ایجاد ضرورت و دغدغه در خصوص حکمتمحوری در میان

یابد ( .)3جهت توسعة حکمتمحوری به بررسیهای جامع

مدیران سازمانها شود .همچنین این مسئله میتواند سبب

نیاز است که در نتیجه بتوان راهکارهای عملیاتی جهت

نمایان

خصوص

ارتقای آن در سازمانها ارائه داد .بهعبارتی انجام تحقیقات

حکمتمحوری شود .از طرفی نبود تحقیقات جامع در

در خصوص ابعاد مختلف حکمتمحوری و گسترش آن در

ورزش بهخصوص در سازمانهای ورزشی کشور ایران سبب

سازمانها میتواند در مرحلة اول سبب ایجاد ضرورت و

شده است تا عمالً حکمتمحوری بهعنوان دغدغة مدیران

دغدغه در خصوص حکمتمحوری در میان مدیران

ورزشی کشور مشخص نشود .انجام تحقیق حاضر میتواند

سازمانها شود .همچنین این مسئله میتواند سبب نمایان

به بهبود دانش فنی مدیران ورزشی در خصوص

ساختن ضعفهای موجود در خصوص حکمتمحوری گردد.

حکمتمحوری منجر شود و شرایط بهبود حکمتمحوری

از طرفی نبود تحقیقات جامع در ورزش بهخصوص در

در سازمانهای ورزشی را فراهم سازد.

ساختن

ضعفهای

موجود

در

سازمانهای ورزشی کشور ایران سبب شده است تا عمالً

از طرفی تحقیقات انجامگرفته در این حوزه نتایج

حکمتمحوری بهعنوان دغدغة مدیران ورزشی کشور

ضدونقیضی را ارائه دادهاند .لیماس و هانسون)2004( 1

مشخص نشود .انجام تحقیق حاضر میتواند به بهبود دانش

اشاره داشتند که عوامل فرهنگی ،سیاسی ،چشمانداز و

فنی مدیران ورزشی در خصوص حکمتمحوری منجر شود

تنوعپذیری از جمله عوامل مؤثر بر توسعة حکمتمحوری

و شرایط بهبود حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی را

در سازمانهاست ( .)11ایسترلینگ )2001( 2نیز عوامل

فراهم سازد.

محیطی را بهمنظور بهبود حکمتمحوری اعالم داشتند (.)8

این مسئله سبب شده است تا حکمتمحوری به یکی از

اکگون و همکاران ( )2019نیز مشخص کردند که عوامل

برنامهها و اهداف مهم در جوامع پیشرفته تبدیل شود .با

فرهنگی و مدیریتی نقش مهمی در بهبود حکمتمحوری

توجه به تحقیقات انجامگرفته ،حکمتمحوری و ضرورت

دارد ( .)3تحقیقات سیلور و همکاران ( )2018نیز از معدود

توسعة سازمانهای حکمتمحور در جهت رشد و تعالی

تحقیقات بودند که اشاره داشتند عوامل فردی نقش مهمی

سازمانها مهم است .شکلگیری حکمتمحوری در

بر حکمتمحوری در سازمانها دارد ( .)17با توجه به

سازمانها سبب کاهش برخی معضالت سازمانی از جمله

تحقیقات انجامگرفته ،کامالً مشهود است که در محیطها و

فساد و خرابکاریهای سازمانی میشود ( .)17همچنین

سازمانهای مختلف ،عوامل مؤثر بر حکمتمحوری متفاوت

بهبود حکمتمحوری سبب میشود تا مدیریت دانش در

است و از جامعیت کاملی برخوردار نیست .این مسئله

سازمانها ایجاد شود و خالقیت و نوآوری کارکنان بهبود

نشاندهندۀ اهمیت برخی شرایط جغرافیایی و فرهنگی در

یابد ( .)3 ،13بهمنظور توسعة حکمتمحوری به بررسیهای

سازمانهاست که سبب شده است تا از سازمانی به سازمان

جامع نیاز است که در نتیجه بتوان راهکارهای عملیاتی

دیگر و از کشوری به کشور دیگر عوامل مؤثر بر

بهمنظور ارتقای آن در سازمانها ارائه داد .بهعبارتی انجام

حکمتمحوری متفاوت باشد .این مسئله نشاندهندۀ خأل

تحقیقات در خصوص ابعاد مختلف حکمتمحوری و

تحقیقاتی در خصوص عوامل مؤثر بر حکمتمحوری در

1. Limas & hansson

2. Easterling
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سازمانهای ورزشی و بهخصوص در کشور ایران است .با

مشخص شوند .اما با توجه به بررسیهای محققان و مشخص

توجه به کارکردهای حکمتمحوری در تمامی حوزهها ،نیاز

کردن افراد محقق و باتجربه در حیطة ورزش که آگاه به

به تقویت شواهد در خصوص توسعة آن در سازمانهای

مسائل مرتبط با حکمتمحوری بودند ،تعداد  200نفر در

ورزشی بهخوبی درک میشود .خأل تحقیقاتی ناشی از نبود

این حوزه شناسایی شدند .در نهایت از طرق مختلف از جمله

تحقیقات جامع در حوزۀ ورزش سبب شده است تا در جهت

حضور فیزیکی و ارسال پرسشنامهها از طریق پست

توسعة سازمانهای ورزشی حکمتمحور ابهامات اساسی

الکترونیکی و فضای مجازی ،پرسشنامههای تحقیق در

وجود داشته باشد .با این توجه تحقیق حاضر ضمن

اختیار نمونههای تحقیق قرار گرفت .در نهایت پس از پخش

شناسایی عوامل مؤثر بر حکمتمحوری در سازمانهای

پرسشنامهها ،تعداد  181پرسشنامه موفق به جمعآوری

ورزشی ،سعی در رتبهبندی عوامل شناساییشده در جهت

شد .برای پخش پرسشنامهها ،از روشهای حضوری ،پست

انجام برنامهریزیهای دقیق دارد .ازاینرو سؤال تحقیق

الکترونیک و ارسال از طریق فضای مجازی استفاده شد.

حاضر این است که عوامل مؤثر بر حکمتمحوری در

همچنین در بخش دوم تحقیق که شامل اولویتبندی

سازمانهای ورزشی چیست؟ اولویتبندی عوامل

عوامل شناسایی شده بود ،با استفاده از نظر خبرگان بود،

شناساییشده به چه شکل است؟

جامعة آماری شامل تمامی خبرگان آگاه در حوزۀ
حکمتمحوری بودند .بهمنظور شناسایی این خبرگان از

روش تحقیق

نمونهبرداری گلولهبرفی استفاده شد .بدینمنظور محقق با

روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که بهصورت

شناسایی اولین خبره به مصاحبه با وی پرداخت و خبرگان

میدانی اجرا شد .تحقیق حاضر دارای دو قسمت اصلی است؛

بعدی از دیدگاه این فرد معرفی شد .این مرحله تا جایی

در بخش اول که هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة

پیش رفت ،که دیگر خبرۀ جدیدی از سوی افراد معرفی

سازمانهای ورزشی حکمتمحور است ،جامعة آماری شامل

نشود .پس از انجام این مراحل به شکل کامل ،تعداد 17

تمامی استادان دانشگاهی ،دانشجویان دکتری و مدیران

خبره آگاه و متخصص شناسایی شد.

ستادی وزارت ورزش و جوانان است که در حوزۀ

ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامة محققساختهای بود

حکمتمحوری آگاهی الزم را دارند که متأسفانه آمار دقیقی

که دارای  37سؤال بود که سؤاالت آن در طیف  5ارزشی

از تعداد آنان در دسترس نیست .معیار انتخاب این افراد،

لیکرت طراحی شده بود .در راستای طراحی پرسشنامة

پژوهشهای انجامگرفتة آنان در حیطة مدیریت ورزشی و

حاضر از بررسی مبانی نظری تحقیق و همچنین بررسی

پستهای مدیریتی آنان بود .بدینمنظور نمونههایی که

نظرهای خبرگان در قالب روش دلفی استفاده شد.

دارای تحقیقات علمی در خصوص مسائل فرهنگی ،ارزشی

بدینصورت محقق ابتدا با بررسی مبانی نظری تحقیق و

و رفتار سازمانی در ورزش بودند یا تجربة مدیریتی در حیطة

مطالعة تحقیقات و کتابهای موجود در حوزۀ

مسائل فرهنگی در ورزش داشتند ،بهعنوان نمونههای

حکمتمحوری برخی عوامل اولیه مؤثر حکمتمحوری در

تحقیق مشخص شدند .با توجه به نامشخص بودن جامعة

سازمانها را شناسایی کرد .بدینمنظور ابتدا محققان از

آماری ،میبایستی تعداد  384نفر با توجه به فرمول حجم

مرحلة کتابخانهای تحقیق تعداد  21عامل مؤثر بر

نمونة کوکران در شرایط نامشخص بهعنوان نمونة تحقیق

حکمتمحوری را شناسایی کردند .سپس در قالب روش
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دلفی عوامل شناساییشده به افراد حاضر در روش دلفی

روایی این پرسشنامه با استفاده از نظر استادان بررسی شد

ارسال شد .این افراد ،شامل هشت نفر از افراد آگاه به حوزۀ

و پایایی آن نیز با استفاده از روش محاسبة آلفای کرونباخ

حکمتمحوری بودند که حاضر به همکاری با تیم تحقیقاتی

تأیید شد ( .)α=0/83در تحقیق حاضر بهمنظور شناسایی و

حاضر بودند .در طی مرحلة اول روش دلفی تعداد  3عامل

دستهبندی گویههای شناساییشده از روش تحلیل عاملی

از  21عامل شناساییشده در مرحلة کتابخانهای حذف و

اکتشافی استفاده شد .همچنین بهمنظور اولویتبندی

تعداد  19عامل جدید به عوامل شناساییشدۀ قبلی اضافه

عوامل شناساییشده از روش  AHPگروهی استفاده شد.

شد .در نهایت پرسشنامة تحقیق پس از اعمال نظرها و

کلیة روند تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق حاضر در

مشخص کردن تعداد  37عامل مؤثر برای بار دوم به تیم

نرمافزارهای  spssو  Super Decisionsانجام گرفت.

دلفی ارسال شد که این عوامل در مرحلة دوم مورد اجماع
اعضای تیم دلفی تحقیق قرار گرفت و در نهایت این 37

نتایج و یافتههای تحقیق

عامل بهعنوان عوامل مؤثر بر توسعة سازمانهای ورزشی

بهمنظور شناسایی عوامل مؤثر و دستهبندی آنها از

حکمتمحور مشخص شدند .این عوامل در قالب پرسشنامة

روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .در ابتدا

نهایی تحقیق ،طراحی شد .روایی محتوایی این پرسشنامه

بهمنظور بررسی کفایت حجم نمونهبرداری از آزمون کفایت

با استفاده از نظرهای هشت تن از استادان دانشگاهی بررسی

نمونهبرداری کیزر-می یر -الکین استفاده شد که میزان این

شد .همچنین در خصوص روایی محتوی با استفاده از

آزمون  0/911بهدست آمد که بیانگر مناسب بودن حجم

فرمهای رواییسنجی  CVIو  CVRروایی تأیید شد .مقدار

نمونه برای تحلیل عاملی است .سپس برای اینکه مشخص

 CVRبا توجه به تعداد استادان ( 7نفر) 0/99 ،و مقدار

شود همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست،

 0/99 ، CVIبهدست آمد .بنابراین روایی محتوی ابزار ما

از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج این آزمون در

تأیید شد .همچنین روایی سازۀ این پرسشنامه با استفاده از

سطح  99درصد اطمینان معنادار شد .نتایج آزمون بارتلت

روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد .همچنین میزان

نشان داد که سؤاالت پرسشنامه برای تشکیل عوامل

پایایی این پرسشنامه طی مطالعة مقدماتی در میان  30نفر

همبستگی کافی را دارد ،بنابراین مجاز به استفاده از تحلیل

از نمونههای تحقیق و همچنین پس از محاسبة میزان آلفای

عاملی در تحقیق حاضر هستیم .بعد از این مرحله با توجه

کرونباخ میزان  0/80مشخص شد .همچنین بهمنظور

به جدول اشتراکات سؤاالت نامناسب حذف شدند که در

اولویتبندی عوامل شناساییشده ،از روش  AHPگروهی

این تحقیق بهعلت مناسب بودن بارهای عاملی ،سؤالی

استفاده شد .در روش  AHPگروهی ،پاسخهای تمامی

حذف نشد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در

خبرگان با استفاده از روش میانگین هندسی مورد بررسی

کل  5عامل  74/798درصد از واریانس کل سؤاالت را در

قرار میگیرد .در روش  AHPگروهی بهعلت ترکیب

برگرفت .با توجه به ماهیت عوامل شناساییشده و همچنین

مقایسههای شکلگرفته ،سبب ایجاد تصمیمگیری

بررسی نظرهای برخی نمونههای تحقیق حاضر ،نامگذاری

دقیقیتری خواهد شد .بدینمنظور پرسشنامة تحقیق حاضر

این عوامل انجام و این عوامل به نام عوامل رهبری ،انسانی،

بهصورت سؤاالت زوجی جهت انجام روش مذکور طراحی

فرهنگی ،محیطی و چشمانداز نامگذاری شدند (جدول 1

شد .سپس روایی و پایایی این پرسشنامة مجدد بررسی شد.

نتایج این مجموع واریانسهای تبیینشده را نشان میدهد).
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جدول  .1مجموع واریانسهای تبیینشده بعد از چرخش واریمکس
عامل

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی واریانس

1
2
3
4
5

11/998
6/047
5/040
2/753
1/089

33/327
16/798
14/000
7/648
3/024

33/327
50/125
64/125
71/773
74/798

پس از مشخص شدن عوامل در تحقیق حاضر بهمنظور
دستهبندی گویهها از میزان بار عاملی آنان استفاده شد

(جدول  2نتایج بارهای عاملی مربوط به گویه های
شناساییشده را نشان میدهد).

جدول  .2بارهای عاملی مربوط به هر گویه
عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

رهبری

انسانی

فرهنگی

محیطی

چشمانداز

1

توانایی مدیران سازمانهای ورزشی در راستای تغییر و ایجاد
پویایی در سازمانها

0/812

2

افزایش ویژگی کاریزما بودن مدیران سازمانهای ورزشی

0/811

3

گسترش مدیریت و رهبری مشارکتی در سازمانهای ورزشی

0/758

4

بهبود توانایی و مهارت هدایتگری مدیران سازمانهای ورزشی

0/741

5

بهبود کیفیت تصمیمگیری در سازمانهای ورزشی

0/652

6

توجه به تغییرات محیطی و تطبیق سریع سازمانهای ورزشی با
این تغییرات

0/612

7

آمادگی مدیران در جهت مدیریت و تصمیمگیری در شرایط عدم
اطمینان در برخی شرایط

0/601

8

کاهش میزان خودمحوری مدیران سازمانهای ورزشی

0/589

9

وجود بازخور و نقادی سازمان و مدیرانش در حوزههای مختلف

0/578

10

آموزش در راستای تبدیل اطالعات و دانش

0/813

11

بهبود گردش اطالعات در سازمانهای ورزشی

0/800

12

توجه عادالنه به پیشرفت تمامی منابع انسانی در سازمانهای
ورزشی

0/774

13

ارائة فرصت به افراد خرابکار در سازمانهای ورزشی در جهت
خدمت به سازمان

0/771

14

افزایش مردمی بودن سازمانهای ورزشی

0/635

15

شایستهگزینی مناسب از سوی مدیران سازمانهای ورزشی

0/630

16

آموزشها در مسیر ارتقای معرفت منابع انسانی سازمانهای
ورزشی

17

بهبود اعتقادات مذهبی در میان منابع انسانی سازمانهای ورزشی

0/591

18

گسترش هویت در میان منابع انسانی سازمانهای ورزشی

0/586

19

گسترش فرهنگ تکلیفگرایی در مقایسه با نتیجهگرایی در
سازمانهای ورزشی

20

ایجاد همسویی اهداف فرد و سازمان در سازمانهای ورزشی

0/758

21

وجود فرهنگ امانتداری در سازمانهای ورزشی

0/742

22

مرور و ارزیابی مداوم باورهای اساسی سازمان

0/697

0/602

0/796
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ادامۀ جدول  .2بارهای عاملی مربوط به هر گویه
عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

رهبری

انسانی

فرهنگی

محیطی

چشمانداز

23

گسترش ادبیات مؤدبانه و شنیدن سخنان حکیمان در سازمانهای ورزشی

0/690

24

توجه به تمامی افراد در هر ردۀ سنی ،فرهنگی و قومیت

0/658

25

توسعة عدالتمحوری در تمامی ابعاد در سازمانهای ورزشی

0/639

26

وجود فضای همدلی و همکاری در سازمانهای ورزشی

0/627

27

آزادی بیان و وجود نقد منصفانه در سازمانهای ورزشی

0/852

28

انجام ارزیابیها در محیط سازمان بدون تأثیرگذاری نگرشها و
ارزشهای فردی

0/811

29

شفافیت سیستم اعتقادی سازمانهای ورزشی

0/782

30

ایجاد برنامهها و استراتژیها در جهت گسترش مسئولیت اجتماعی
در سازمانهای ورزشی

0/742

31

ایجاد ساختارهای آزاد در سازمانهای ورزشی

0/639

32

توجه به تمامی ابعاد مباحث قبل از تصمیمگیریها در سازمانهای
ورزشی

0/839

33

بررسی توصیههای منابع و گروههای مختلف ،قبل از
تصمیمگیریها در سازمانهای ورزشی

0/822

34

توجه مدام به زندگی سازمان از سوی مدیران سازمانهای ورزشی

0/721

35

توجه به چشمانداز درازمدت سازمان هنگام انجام فعالیتهای
سازمانی

0/630

36

محور قرار دادن واقعیتها در سازمانهای ورزشی

0/577

بهمنظور اولویتبندی شاخصهای مذکور در جهت پی

افزایش حدود آستانه به میزان  10درصد و کاهش میزان

بردن به اهمیت هر یک از این شاخصها ،از روش AHP

حدود آستانه به میزان  10درصد انجام شد و دوباره

گروهی استفاده شد .جدول  ،3نتایج این اولویتبندی را

رتبهبندی انجام شد و سپس رتبهبندی با حالت عادی

نشان میدهد .نتایج رتبهبندی نشان داد که عوامل رهبری

مقایسه شد .کزاری و همکاران ( )1390اشاره داشتند که با

با نمرۀ نرمال  0/318مهمترین عامل در مسیر ایجاد

تعیین آستانه به میزان افزایش  10درصدی و کاهش 10

سازمانهای ورزشی حکمتمحور است .نتایج تحقیق

درصدی میتوان به حساسیت رتبهبندی پی برد ( .)2جدول

همچنین نشان داد که عوامل محیطی با نمرۀ نرمال 0/271

 4نتایج این مقایسه را نشان میدهد .نتایج تحلیل حساسیت

و عوامل فرهنگی با نمرۀ نرمال  0/234سایر عوامل مهم در

نشان میدهد که رتبهبندی مشخصشدۀ عوامل در

مسیر توسعة سازمانهای ورزشی حکمتمحور است .نتایج

حالتهای مختلف ،تفاوتی را نشان نمیدهد ،ازاینرو نتایج

همچنین نشان داد که عوامل انسانی با نمرۀ نرمال 0/045

تحلیل حساسیت رتبهبندی عوامل شناساییشده در تحقیق

کماهمیتترین عامل در مقایسه با سایر عوامل در مسیر

حاضر را تأیید کرد.

توسعة سازمانهای ورزشی حکمتمحور است .با توجه به
اختالف بسیار نزدیک نمرۀ نرمال در برخی عوامل ،از تحلیل
حساسیت با استفاده از رویکرد ارزش آستانه در دو حالت
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جدول  .3رتبهبندی عوامل توسعۀ سازمانهای ورزشی حکمتمحور
ردیف

عوامل

نمرة نرمال

رتبهبندی

1

عوامل رهبری

0/318

اول

2

عوامل محیطی

0/271

دوم

3

عوامل فرهنگی

0/234

سوم

4

عوامل چشمانداز

0/130

چهارم

5

عوامل انسانی

0/045

پنجم

جدول  .4مقایسۀ رتبهبندی زیرمعیارها در حالت عادی ،حالت افزایش آستانه و کاهش آستانه
رتبهبندی در حالت عادی

رتبهبندی در حالت افزایش آستانه

رتبهبندی در حالت کاهش آستانه

عوامل
عوامل رهبری

اول

اول

اول

عوامل محیطی

دوم

دوم

دوم

عوامل فرهنگی

سوم

سوم

سوم

عوامل چشمانداز

چهارم

چهارم

چهارم

عوامل انسانی

پنجم

پنجم

پنجم

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعة

نبود برخی مسائل از جمله عوامل محیطی در تحقیق
لیماس و هانسون ( )2004بهخوبی درک میشود.

سازمانهای ورزشی حکمتمحور طراحی و اجرا شد .نتایج

سیلور و همکاران ( )2018نیز در تحقیق خود پی بردند

تحقیق حاضر مشخص کرد که در مسیر حکمتمحوری

که برخی عوامل شخصی و مدیریتی سبب بهبود

سازمانهای ورزشی به عوامل مختلفی از جمله عوامل

حکمتمحوری در سازمانها میشود ( .)17با این توجه

فرهنگی ،رهبری ،چشمانداز ،محیطی و انسانی نیاز است .با

میتوان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات

بررسیهای انجامگرفته ،مشخص شد که تحقیقات اندکی به

لیماس و هانسون ( )2004و سیلور و همکاران ()2018

بررسی و دستهبندی عوامل مؤثر بر حکمتمحوری

همخوان است .با توجه به اینکه یکی از زیرساختهای

پرداختهاند .از معدود تحقیقات انجامگرفته در این حوزه

توسعة حکمتمحوری وجود فضای باز در سازمانها است،

تحقیق لیماس و هانسون ( )2004است که اشاره داشتند

وجود عوامل محیطی و پیادهسازی این عوامل یکی از بایدها

عوامل فرهنگی ،سیاسی ،چشمانداز و تنوعپذیری از جمله

و ضرورتها جهت توسعة حکمتمحوری در سازمانهاست.

عوامل مؤثر بر توسعة حکمتمحوری در سازمانهاست (.)9

وجود مشکالت ساختاری و مدیریتی در سازمانهای ورزشی

در تحقیق حاضر ضمن شناسایی برخی از این عوامل ،سایر

سبب شده است تا محیط این سازمانها در مسیر توسعة

حوزههای مربوط به حکمتمحوری از جمله مسائل مربوط

حکمتمحوری دچار مشکالت اساسی باشد .این در حالی

به رهبری ،محیط سازمانی و همچنین منابع انسانی نیز

است که این مسئله در برخی سازمانهای موجود در

بررسی و شناسایی شد .هرچند لیماس و هانسون ()2004

کشورهای پیشرفته ،بهنوعی بر حکمتمحوری تأثیرگذار

در تحقیق خود به برخی از این عوامل اشاره الزم داشتهاند،

نیست.
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این مسئله ناشی از استاندارد بودن محیط درونی

سازمانهاست .در سازمانهای ورزشی نیز رهبری سبب

سازمانها و وجود ارتباطات سازنده و مشخصشده در این

ایجاد تغییرات محسوس در سازمانها میشود .درصورتیکه

سازمانهاست .این مسئله سبب شده است تا عوامل

جهت رهبری در سازمانها متناسب با توسعه و گسترش

محیطی در بیشتر تحقیقات در حوزۀ توسعة حکمتمحوری

حکمتمحوری بوده و برنامههای سازمان در این مسیر

مورد بررسی و توجه قرار نگیرد ( .)11در تفسیر این مسئله

باشد ،میتوان انتظار داشت که حکمتمحوری در مسیر

شایان ذکر است که حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی

رشد و بهبود قرار گیرد .بهبود مهارتهای رهبران

تحت تأثیر شرایط و ویژگیهای مختلف قرار دارد که این

سازمانهای ورزشی و توانایی تأثیرگذاری بر منابع انسانی

مسئله سبب شده است تا جهت توسعة سازمانهای ورزشی

خود یکی از الزامات توسعة حکمتمحوری است .مدیران

حکمتمحور نیازمند برخورداری از عوامل متنوعی باشد.

سازمانهای ورزشی درصورتیکه از میزان نفوذ مناسب در

ازاینرو سازمانهای ورزشی بهمنظور بهبود حکمتمحوری

سازمانها برخوردار باشند و از طرفی فضا را در جهت توسعة

نیازمند برخورداری از مجموعهای از عوامل از جمله عوامل

حکمتمحوری گسترش دهند ،میتوانند سبب رشد و بهبود

فرهنگی ،رهبری ،چشمانداز ،محیطی و انسانی است.

حکمتمحوری در سازمانهای خود شوند (.)3

نتایج تحقیق حاضر مشخص کرد که عوامل رهبری

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل محیطی و

مهمترین عامل در توسعة حکمتمحوری در سازمانهای

فرهنگی از جمله عوامل مهم در مسیر حکمتمحوری در

ورزشی است .در برخی تحقیقات اشاره شده بود که رهبری

سازمانهای ورزشی است .این دو عامل ارتباطات نزدیکی با

و مدیریت و نحوۀ اعمال آن در سازمانها بر میزان

یکدیگر دارند و بهنوعی بر یکدیگر تأثیرگذارند .در مسیر

حکمتمحوری در سازمانها تأثیرگذار است ( .)4اکگون و

رشد وضعیت محیطی سازمانهای ورزشی در راستای

همکاران ( )2019نیز در تحقیق خود پی بردند که

توسعة

نقش

حکمتمحوری تحت تأثیر برخی جنبههای رهبری و

تسهیلکنندگی را میتوانند ایفا کنند .ایسترلینگ)2001(1

مدیریتی قرار میگیرد ( .)3با این توجه میتوان گفت که

اشاره داشت که رشد فضای محیطی سازمانها بهنوعی به

نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اکگون و همکاران

وجود برنامههای فرهنگی مناسب در سازمانها وابسته است

( )2019همخوان است .ایسترلینگ ( )2001نیز در

( .)8این مسئله سبب شده است تا عوامل فرهنگی و

تحقیقی ضمن کاهش میزان اهمیت مسائل رهبری،

محیطی از جمله عوامل مهم و ضروری در توسعة

مشخص کردند که برخی مسائل محیطی سبب بهبود

حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی مشخص شود.

حکمتمحوری در سازمانها میشود .ازاینرو نتایج تحقیق

اسپیلر 2و همکاران ( )2011اشاره کردند که برنامههای

حاضر با نتایج تحقیق ایسترلینگ ( )2001ناهمخوان است.

فرهنگی استراتژیهای عملیاتی در مسیر حکمتمحوری در

بهنظر میرسد وجود تفاوتهای فرهنگی در محیط مورد

سازمانهاست (.)19

حکمتمحوری،

عوامل

فرهنگی

بررسی در تحقیق حاضر و تحقیق ایسترلینگ ()2001

میتروف ( )2016نیز مشخص کرد که بلوغ فرهنگی

سبب شکلگیری این ناهمخوانی شده است .این مسئله

سازمانها ،میتواند بهعنوان نیروی مؤثر در بهبود

ناشی از آثار رهبری و مدیریت بر تمامی حوزهها و ارکان

حکمتمحوری در سازمانها ایفای نقش کند ( .)13با این

1 . Easterling

2. Spiller
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توجه میتوان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج

سازمانها بهخوبی از سوی مدیران ارشد رصد شود و وجود

تحقیقات اسپیلر و همکاران ( )2011و میتروف ()2016

برنامهها در جهت توسعة حکمتمحوری در دستور کار آنان

همخوان است .بهنظر میرسد در جهت بهبود حکمتمداری

قرار گیرد .با انجام آموزشهای الزم به مدیران عالی

در سازمانهای ورزشی وجود برنامههای فرهنگی سبب

سازمانهای ورزشی در خصوص فواید حکمتمحوری و

میشود تا افراد با مؤلفة حکمتمحوری آشنایی الزم را

همچنین بهبود مهارتهای آنان در مسیر ارتقای

داشته باشند و این مسئله خود سبب ایجاد ضرورت در

حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی میتوان امید داشت

جهت بهبود آن میشود .همچنین محیط سازمانی بهعنوان

که وضعیت حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی در مسیر

محل توسعة حکمتمداری در سازمانهای ورزشی بهمنزلة

توسعه قرار گیرد .در این بین تصمیمگیری مدیران مسئلهای

یک اصل مهم نقش اساسی در اجرایی کردن این مسئله

مهم در جهت بهبود حکمتمحوری سازمانهای ورزشی

دارد .ازاینرو عوامل محیطی بهعنوان یک اصل مهم نقش

است .خودداری از تصمیمگیری خودمحوری و همچنین

اساسی در مسیر توسعة حکمتمحوری در سازمانهای

بیتوجهی به تمامی گروهها و افراد در تصمیمگیریها در

ورزشی دارد.

کنار انجام تصمیمگیریهای سریع و بدون تحلیلهای

با توجه به نتایج تحقیق حاضر عوامل انسانی از اهمیت

ذهنی از جمله آسیبهایی است که بهبود حکمتمحوری

بسیاری در مسیر رشد حکمتمحوری در سازمانهای

در سازمانهای ورزشی را با مخاطرات جدی مواجه میسازد.

ورزشی برخوردار نیست .کسلر )2006( 1اشاره داشت که

همچنین ایجاد فضای محیطی مناسب در مسیر نقد و

توجه به منابع انسانی از عوامل مهم در مسیر بهبود

بازخورد اصولی و منطقی در سازمانهای ورزشی میتواند

حکمتمحوری در سازمانهاست ( .)10ازاینرو اعالم کرد

فضای مشارکتی در این سازمانها ایجاد کند که این مسئله

که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات کسلر ()2006

خود شروعی در مسیر بهبود حکمتمحوری در سازمانهای

ناهمخوان است .وجود تفاوتها در میان محیط مورد بررسی

ورزشی است.

در تحقیق حاضر و تحقیق کسلر ( )2006سبب بروز این

توجه به ارزشهای سازمانی و لزوم گسترش آن و

ناهمخوانی شده است .نبود برنامهها و نگاههای عمیق به

همچنین اهمیت مهارت مدیران در برخورداری از

مسئلة حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی ،سبب شده

حکمتمحوری در برخی تحقیقات مورد بررسی و اشاره قرار

است تا برخی مسائل از جمله بهبود منابع انسانی در حوزۀ

گرفته بود .این مسئله سبب شده است تا ضرورت

حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی مورد توجه قرار

حکمتمحوری در سازمانها را بتوان بهخوبی درک کرد.

نگیرد .همچنین وجود مشکالت بسیار در حوزۀ توسعة

بنابراین در مورد موضوع تحقیق حاضر ،در تحقیقات مختلف

حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی کشور ،سبب شده

تنها ضرورت وجود حکمتمحوری مورد بررسی و اشاره شده

است تا منابع انسانی به اولویت مهم و ضروری در وضعیت

است .از طرفی تحقیق حاضر ضمن بررسیهای تخصصی در

فعلی در مسیر رشد حکمتمحوری تبدیل نشود.

سازمانهای ورزشی و ایجاد شواهد علمی در خصوص

بهمنظور رشد و گسترش حکمتمحوری در سازمانهای

حکمتمحوری در ورزش مشخص کرد که بهمنظور

ورزشی پیشنهاد میشود وضعیت رهبری و مدیریت در این

حکمتمحوری در سازمانهای ورزشی به ایجاد زمینههای

1. Kessler
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Abstract
The aim of this study was to investigate those factors affecting the development of
wisdom-oriented sport organizations. The research method was survey. The present
study was designed to identify and prioritize effective factors. In the first part, the
statistical population consisted of university professors, PhD students and managers
and experts of the Ministry of Sport and Youth, and 200 of them were selected as the
sample of the study by convenience sampling method.

In the second part, the

statistical population consisted of experts in the field of wisdom in sport, and 17 of
them were selected as the sample by snowball sampling method. In the first part, a
researcher-made questionnaire was used. In this study, exploratory factor analysis and
group AHP method were used. The whole process of analyzing the data was
performed in SPSS and Super Decisions software. The results showed that 5 factors
(cultural, human, leadership, environment and vision) explained about 75% of the
variances of wisdom-oriented development. The results of the ranking showed that
leadership factors with a normal score of 0.318 were most important in the
development of wisdom-oriented sport organizations. Therefore, the improvement of
wisdom-orientation in sport organizations depends largely on leadership and its
related indicators, which creates conditions to improve wisdom-orientation in sport
organizations.
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