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 چکیده

محور طراحی و اجرا شد. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی حکمت یورزش هایسازمان ۀبر توسع مؤثرعوامل  یبررستحقیق حاضر با هدف 

بندی عوامل مؤثر طراحی شد. در بخش اول جامعۀ آماری شامل استادان بود. تحقیق حاضر در دو بخش شناسایی عوامل مؤثر و اولویت

نفر از آنان  200صورت انتخاب در دسترس بودند که به دانشگاهی، دانشجویان دکتری و مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

محوری در ورزش بودند که عنوان نمونۀ تحقیق مشخص شدند. همچنین در بخش دوم جامعۀ آماری شامل خبرگان آگاه در حوزة حکمتبه

بخش اول شامل پرسشنامۀ ق حاضر در عنوان نمونۀ تحقیق مشخص شدند. ابزار تحقینفر به 17برفی تعداد صورت انتخاب گلولهبه

ده شد. کلیۀ روند گروهی استفا AHPهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و روش ای بود. در تحقیق حاضر از روشساختهمحقق

عامل  5انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که  Super Decisionsو  spssافزارهای های تحقیق حاضر در نرموتحلیل دادهتجزیه

بندی محوری را تبیین کردند. نتایج رتبههای توسعۀ حکمتدرصد از واریانس 75انداز( حدود ی، انسانی، رهبری، محیطی و چشم)فرهنگ

 محور است. با این توجه بهبودهای ورزشی حکمتترین عامل در مسیر ایجاد سازمانمهم 318/0نشان داد که عوامل رهبری با نمرة نرمال 

های مرتبط با آن دارد که سبب ایجاد شرایط جهت بهبود های ورزشی بستگی زیادی به رهبری و شاخصمحوری در سازمانحکمت

 شود. های ورزشی میمحوری در سازمانحکمت

 

  های کلیدیواژه
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 مقدمه

 هانسازما خاص، هایویژگی داشتن دلیلبه حاضر قرن

 طورکههمانساخته است.  مواجه جدیدی هایچالش با را

 هایفناوری با تطابق درگیر جهان، سراسر در هاسازمان

 نظریة اند،جهانی اقتصاد بسیار هایو چالش پیشرفته

 است توجه کرده حکمت به جلو، به پیشروی برای سازمان

 حکمت پرورش طریق از تنها کارکنان، و (. رهبران5)

 روش و کنند توجه های مرتبطمهارت و دانش به توانندمی

 دانش، از اترفر حکمت،فراگیرند.  را آنها خالقانة کارگیریبه

 و کندمی تشویق را الزم ظرفیت که تفکری است

 بلندمدت آیندۀ از اطمینان برای نیاز مورد هایویژگی

لیل مدیریت تحموضوع (. 12دهد )می ارائه را هاسازمان

ررسی بدر زمینة جدید ها، موضوعی سازماندر حکمت 

مراتب ستیابی به سطوح عالی یادگیری سازمانی در سلسلهد

تازگی مورد دانش و مدیریت دانش در سازمان است که به

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

آید و ایجاد و دست نمیحکمت برخالف دانش از فناوری به

ر پروراندن حکمت نسبت به ایجاد دانش نیاز به زمان بیشت

تر خواهد داشت. در مقایسة بین دانش و ویکردی عمیقو ر

توان گفت که دانش شامل علمی مادی، دارای حکمت می

پذیر است، اما پذیری، عینی و بخشهای تفکیکویژگی

پذیری، های ترکیبحکمت شامل علمی روحی دارای ویژگی

تن بودن و وحدت یا کلیت داشتن است. بنابراین انباش ذهنی

 کیم شدن کافی نیست و نیاز به عوامل دیگریدانش برای ح

 (. 14برای دستیابی به حکمت وجود دارد )

محور به وجود نوعی نگرش در های حکمتسازمان

افزایی در راستای بهبود فعالیت و ها در جهت همسازمان

محور به ایجاد جو های حکمتعملکرد اشاره دارد. سازمان

نوعی مسائل ارکنان بهشود که در آن کخودنظارتی منجر می

(. 1کنند )مربوط به خود را خود مدیریت و ارزیابی می

محوری به تولید و انتقال دانش در میان همچنین حکمت

طور کلی شود. بهگیری آنان منجر میافراد در جهت بهره

اند های قوی ارزشیمحور دارای بنیانهای حکمتسازمان

ها ز سوی تمامی گروهکه در آن رعایت اصول و استاندارد ا

محوری همچنین (. حکمت14و افراد امری طبیعی است )

(. 3شود )ها منجر میبه بهبود نوآوری در سازمان

محوری از دورۀ رنسانس در ادبیات مدیریت وجود حکمت

نوعی مکاتب مدیریتی مختلفی به داشته است و به

(. 5اند )ها و مدیریت اشاره داشتهمحوری در سازمانحکمت

محور کارکردهای قوی و تأثیرگذار در های حکمتسازمان

های فرهنگی، نظارتی، علمی، مدیریتی و ارزشی حوزه

ها دارد. این مسئله سبب شده است تا رشد و توسعة سازمان

ها در عصر محور در جهت تعالی سازمانهای حکمتسازمان

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

های ها، توسعة سازمانگسترش فساد اداری در سازمان

محور در جهت مقابله با فسادهای موجود در جوامع حکمت

ها یکی از راهکارهای عملیاتی و جدی مشخص و سازمان

 (. 10است )

منظور آفرین بهبدین لحاظ شناسایی عوامل حکمت

کارگیری مناسب دانش سازمانی در خالل فرایندهای به

گیری و اجرا به توانایی استفاده بهتر از ریزی، تصمیممهبرنا

دانش در تعیین اهداف مطلوب و دستیابی به آنها منجر 

ها محوری در سازمان(. توجه به رشد حکمت19شود )می

گیری فواید مناسبی برای تمامی ارکان سبب شکل

های نظارتی در شود. کاهش برخی هزینهها میسازمان

محور از های حکمتواسطة رشد سازمانها بهسازمان

(. 4هاست )های مهم در جهت توسعة این سازمانضرورت

گیری دانش بین فردی ها و شکلهمچنین رشد مهارت

محور های حکمتسبب شده است تا امروزه توسعة سازمان

در راستای ایجاد و انتقال دانش مورد توجه بسیاری از افراد 

شود تا افراد دانش خود ب میمحوری سبقرار گیرد. حکمت

رو را جهت کمک به دیگران، بین یکدیگر منتقل کنند. ازاین
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محور در جهت رشد و گسترش های حکمتتوسعة سازمان

ها ضروری است. این مسئله سبب شده دانش در سازمان

عنوان یکی از راهکارهای محوری بهاست تا امروزه از حکمت

ها نام برده شود سازمان مهم جهت اجرای مدیریت دانش در

(12.) 

صورت آنی و یکباره در محوری به، حکمتاز سوی دیگر

شود و این مسئله در گذر زمان و با توجه ها اجرا نمیسازمان

توان . پس میشودهای مناسب ایجاد میریزیبه برنامه

هایی که در مقایسه با رقبا وضعیت نتیجه گرفت، سازمان

د و فرزانگی بیشتری ماالً از قدرت خرتری دارند، احتمناسب

رو تبیین فرایند حکمت و خردمندی (. ازاین11برخوردارند )

گیری، ها، به بهبود شرایط و کیفیت تصمیمدر سازمان

ریزی و اجرا در آنها منجر شده و با تسهیل در تعیین برنامه

گیری ها زمینة شکلاهداف و دستیابی به آنها در سازمان

محور در جامعه و تحقق جامعه حکمت حکمت هایسازمان

 (.1شود )بنیان فراهم می

محور، های حکمتتحقیق و بررسی در زمینة سازمان

و همکاران  1حوزۀ علمی جدید و در حال ظهور است. اکگون

ها محوری در سازمان( مشخص کردند که حکمت2019)

شود تا میزان نوآوری محصوالت و خدمات بهبود سبب می

( در تحقیق خود مشخص 2018) 2(. ویلداوسکی3) یابد

محور سبب ایجاد های حکمتکردند که توسعة سازمان

(. 21شود )ها میهای مناسب در سازمانخودارزیابی

( نیز در تحقیق خود توسعة 2018و همکاران ) 3جامیسون

ها را یکی از مسیرهای مهم در مداری در سازمانحکمت

و  4(. روالند9مشخص کردند )ها ترقی و توسعة سازمان

( اشاره داشتند که توسعة حکمت در 2018همکاران )

ها و در کنار آن توسعة دانش سازمانی نقش مهمی سازمان

                                                           

1.  Akgun 

2.  Wildavsky 

3.  Jamieson 

4.  Roland 

 5(. رونی و مک کنا15در مسیر ساختن آیندۀ پایدار دارد )

مداری در ( اشاره داشتند که توسعة حکمت2007)

رشد و توسعة ها از اصول مهمی است که در مسیر سازمان

( اشاره 2016) 6میتروف (.16باشد )ها نیاز میسازمان

مداری از مسیرهای مهم در میان مدیران داشت که حکمت

های سازمانی به منابع انسانی است در جهت انتقال ارزش

( نیز مشخص کردند که 2018و همکاران ) 7(. سیلور13)

ها به یک میزان نیست و محوری در تمامی گروهحکمت

شناختی از جمله جنسیت بر بهبود برخی مسائل جمعیت

 (.17محوری تأثیر دارد )حکمت

های ورزشی در کشور و با توجه به کارکردهای سازمان

ها، گسترش لزوم دستیابی به عملکرد مناسب این سازمان

های ورزشی نقش مهمی در مسیر مداری در سازمانحکمت

ها دارد. این در حالی است که در بهبود عملکرد سازمان

های ورزشی محوری در سازمانبرخی تحقیقات لزوم حکمت

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

خصوص در های ورزشی بهمداری در سازمانمسیر حکمت

رزشی در کشور ایران سبب شده است تا علناً های وسازمان

مداری در ها و ضرورت در خصوص حکمتآگاهی

های ورزشی در دسترس نباشد. این در حالی است سازمان

( اشاره داشتند که 2010) 8که اسمیت و استیوارت

مداری یکی از مسائل مهم و اساسی است که در حکمت

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

محوری و گرفته، حکمتبا توجه به تحقیقات شکل

محور در جهت رشد و های حکمتضرورت توسعة سازمان

محوری در گیری حکمتها مهم است. شکلتعالی سازمان

ها سبب کاهش برخی معضالت سازمانی از جمله سازمان

(. همچنین 17شود )های سازمانی میفساد و خرابکاری

5.  Rooney & Mckenna 

6.  Mitroff 

7.  Silver 

8.  Smith & Stewart*  
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شود تا مدیریت دانش در وری سبب میمحبهبود حکمت

ها ایجاد شود و خالقیت و نوآوری کارکنان بهبود سازمان

های جامع محوری به بررسی(. جهت توسعة حکمت3یابد )

نیاز است که در نتیجه بتوان راهکارهای عملیاتی جهت 

عبارتی انجام تحقیقات ها ارائه داد. بهارتقای آن در سازمان

محوری و گسترش آن در ختلف حکمتدر خصوص ابعاد م

تواند در مرحلة اول سبب ایجاد ضرورت و ها میسازمان

محوری در میان مدیران دغدغه در خصوص حکمت

تواند سبب نمایان ها شود. همچنین این مسئله میسازمان

محوری گردد. های موجود در خصوص حکمتساختن ضعف

وص در خصاز طرفی نبود تحقیقات جامع در ورزش به

شی کشور ایران سبب شده است تا عمالً های ورزسازمان

عنوان دغدغة مدیران ورزشی کشور محوری بهحکمت

تواند به بهبود دانش مشخص نشود. انجام تحقیق حاضر می

محوری منجر شود فنی مدیران ورزشی در خصوص حکمت

های ورزشی را محوری در سازمانو شرایط بهبود حکمت

 فراهم سازد.

محوری به یکی از ین مسئله سبب شده است تا حکمتا

ها و اهداف مهم در جوامع پیشرفته تبدیل شود. با برنامه

محوری و ضرورت گرفته، حکمتتوجه به تحقیقات انجام

محور در جهت رشد و تعالی های حکمتتوسعة سازمان

محوری در گیری حکمتها مهم است. شکلسازمان

ی معضالت سازمانی از جمله ها سبب کاهش برخسازمان

(. همچنین 17شود )های سازمانی میفساد و خرابکاری

شود تا مدیریت دانش در محوری سبب میبهبود حکمت

ها ایجاد شود و خالقیت و نوآوری کارکنان بهبود سازمان

های محوری به بررسیمنظور توسعة حکمت(. به3، 13یابد )

راهکارهای عملیاتی جامع نیاز است که در نتیجه بتوان 

عبارتی انجام ها ارائه داد. بهمنظور ارتقای آن در سازمانبه

محوری و تحقیقات در خصوص ابعاد مختلف حکمت

                                                           

1.  Limas & hansson 

تواند در مرحلة اول سبب ها میگسترش آن در سازمان

محوری در میان ایجاد ضرورت و دغدغه در خصوص حکمت

واند سبب تها شود. همچنین این مسئله میمدیران سازمان

های موجود در خصوص نمایان ساختن ضعف

محوری شود. از طرفی نبود تحقیقات جامع در حکمت

های ورزشی کشور ایران سبب خصوص در سازمانورزش به

عنوان دغدغة مدیران محوری بهشده است تا عمالً حکمت

تواند ورزشی کشور مشخص نشود. انجام تحقیق حاضر می

ران ورزشی در خصوص به بهبود دانش فنی مدی

محوری محوری منجر شود و شرایط بهبود حکمتحکمت

 های ورزشی را فراهم سازد.در سازمان

گرفته در این حوزه نتایج از طرفی تحقیقات انجام

( 2004) 1اند. لیماس و هانسونضدونقیضی را ارائه داده

انداز و اشاره داشتند که عوامل فرهنگی، سیاسی، چشم

محوری از جمله عوامل مؤثر بر توسعة حکمتپذیری تنوع

( نیز عوامل 2001) 2(. ایسترلینگ11هاست )در سازمان

(. 8محوری اعالم داشتند )منظور بهبود حکمتمحیطی را به

( نیز مشخص کردند که عوامل 2019اکگون و همکاران )

محوری فرهنگی و مدیریتی نقش مهمی در بهبود حکمت

( نیز از معدود 2018ور و همکاران )(. تحقیقات سیل3دارد )

تحقیقات بودند که اشاره داشتند عوامل فردی نقش مهمی 

(. با توجه به 17ها دارد )محوری در سازمانبر حکمت

ها و گرفته، کامالً مشهود است که در محیطتحقیقات انجام

محوری متفاوت حکمت های مختلف، عوامل مؤثر برسازمان

ی برخوردار نیست. این مسئله است و از جامعیت کامل

دهندۀ اهمیت برخی شرایط جغرافیایی و فرهنگی در نشان

هاست که سبب شده است تا از سازمانی به سازمان سازمان

دیگر و از کشوری به کشور دیگر عوامل مؤثر بر 

دهندۀ خأل محوری متفاوت باشد. این مسئله نشانحکمت

محوری در تحقیقاتی در خصوص عوامل مؤثر بر حکمت

2.  Easterling 
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خصوص در کشور ایران است. با های ورزشی و بهسازمان

ها، نیاز محوری در تمامی حوزهتوجه به کارکردهای حکمت

های به تقویت شواهد در خصوص توسعة آن در سازمان

شود. خأل تحقیقاتی ناشی از نبود خوبی درک میورزشی به

تحقیقات جامع در حوزۀ ورزش سبب شده است تا در جهت 

محور ابهامات اساسی های ورزشی حکمتتوسعة سازمان

وجود داشته باشد. با این توجه تحقیق حاضر ضمن 

های محوری در سازمانشناسایی عوامل مؤثر بر حکمت

شده در جهت بندی عوامل شناساییورزشی، سعی در رتبه

رو سؤال تحقیق های دقیق دارد. ازاینریزیانجام برنامه

محوری در عوامل مؤثر بر حکمتحاضر این است که 

بندی عوامل های ورزشی چیست؟ اولویتسازمان

 شده به چه شکل است؟شناسایی

 

 روش تحقیق

صورت روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به

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

در بخش اول که هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة 

محور است، جامعة آماری شامل های ورزشی حکمتسازمان

تمامی استادان دانشگاهی، دانشجویان دکتری و مدیران 

و جوانان است که در حوزۀ  ستادی وزارت ورزش

محوری آگاهی الزم را دارند که متأسفانه آمار دقیقی حکمت

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

گرفتة آنان در حیطة مدیریت ورزشی و های انجامپژوهش

هایی که منظور نمونههای مدیریتی آنان بود. بدینپست

صوص مسائل فرهنگی، ارزشی دارای تحقیقات علمی در خ

و رفتار سازمانی در ورزش بودند یا تجربة مدیریتی در حیطة 

های عنوان نمونهمسائل فرهنگی در ورزش داشتند، به

تحقیق مشخص شدند. با توجه به نامشخص بودن جامعة 

نفر با توجه به فرمول حجم  384بایستی تعداد آماری، می

عنوان نمونة تحقیق نمونة کوکران در شرایط نامشخص به

های محققان و مشخص مشخص شوند. اما با توجه به بررسی

کردن افراد محقق و باتجربه در حیطة ورزش که آگاه به 

نفر در  200محوری بودند، تعداد مسائل مرتبط با حکمت

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

طریق پست  ها ازحضور فیزیکی و ارسال پرسشنامه

های تحقیق در الکترونیکی و فضای مجازی، پرسشنامه

های تحقیق قرار گرفت. در نهایت پس از پخش اختیار نمونه

آوری پرسشنامه موفق به جمع 181ها، تعداد پرسشنامه

های حضوری، پست ها، از روششد. برای پخش پرسشنامه

 الکترونیک و ارسال از طریق فضای مجازی استفاده شد.

بندی همچنین در بخش دوم تحقیق که شامل اولویت

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

جامعة آماری شامل تمامی خبرگان آگاه در حوزۀ 

منظور شناسایی این خبرگان از محوری بودند. بهحکمت

منظور محقق با برفی استفاده شد. بدینبرداری گلولهنمونه

ن خبره به مصاحبه با وی پرداخت و خبرگان شناسایی اولی

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

پیش رفت، که دیگر خبرۀ جدیدی از سوی افراد معرفی 

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

 خبره آگاه و متخصص شناسایی شد. 

ای بود ختهساابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامة محقق

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

لیکرت طراحی شده بود. در راستای طراحی پرسشنامة 

حاضر از بررسی مبانی نظری تحقیق و همچنین بررسی 

نظرهای خبرگان در قالب روش دلفی استفاده شد. 

صورت محقق ابتدا با بررسی مبانی نظری تحقیق و بدین

های موجود در حوزۀ ات و کتابمطالعة تحقیق

محوری در محوری برخی عوامل اولیه مؤثر حکمتحکمت

منظور ابتدا محققان از ها را شناسایی کرد. بدینسازمان

عامل مؤثر بر  21ای تحقیق تعداد مرحلة کتابخانه

محوری را شناسایی کردند. سپس در قالب روش حکمت



 1398بستان ، تا25شمارة  ،7نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          112

 

در روش دلفی شده به افراد حاضر دلفی عوامل شناسایی

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

محوری بودند که حاضر به همکاری با تیم تحقیقاتی حکمت

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

ای حذف و شده در مرحلة کتابخانهعامل شناسایی 21از 

دۀ قبلی اضافه شعامل جدید به عوامل شناسایی 19تعداد 

شد. در نهایت پرسشنامة تحقیق پس از اعمال نظرها و 

عامل مؤثر برای بار دوم به تیم  37مشخص کردن تعداد 

دلفی ارسال شد که این عوامل در مرحلة دوم مورد اجماع 

 37اعضای تیم دلفی تحقیق قرار گرفت و در نهایت این 

 یورزش هایسازمانتوسعة عنوان عوامل مؤثر بر عامل به

مشخص شدند. این عوامل در قالب پرسشنامة  محورحکمت

 شنامهپرس نیا ییمحتوا ییوانهایی تحقیق، طراحی شد. ر

 یبررس یدانشگاه تاداناسهشت تن از  هایبا استفاده از نظر

با استفاده از  یمحتو ییدر خصوص روا نی. همچنشد

. مقدار شد دییتأ ییروا CVRو  CVI یسنجییروا هایفرم

CVR و مقدار  99/0نفر(،  7) تادانبا توجه به تعداد اس

CVI  ،99/0 ابزار ما  یمحتو ییروا نیدست آمد. بنابرابه

همچنین روایی سازۀ این پرسشنامه با استفاده از  .شد دییتأ

روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد. همچنین میزان 

فر ن 30پایایی این پرسشنامه طی مطالعة مقدماتی در میان 

های تحقیق و همچنین پس از محاسبة میزان آلفای از نمونه

منظور مشخص شد. همچنین به 80/0کرونباخ میزان 

گروهی  AHPشده، از روش بندی عوامل شناساییاولویت

های تمامی گروهی، پاسخ AHPاستفاده شد. در روش 

خبرگان با استفاده از روش میانگین هندسی مورد بررسی 

علت ترکیب گروهی به  AHPدر روش  گیرد.قرار می

گیری گرفته، سبب ایجاد تصمیمهای شکلمقایسه

منظور پرسشنامة تحقیق حاضر تری خواهد شد. بدیندقیقی

صورت سؤاالت زوجی جهت انجام روش مذکور طراحی به

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

نظر استادان بررسی شد روایی این پرسشنامه با استفاده از 

و پایایی آن نیز با استفاده از روش محاسبة آلفای کرونباخ 

منظور شناسایی و (. در تحقیق حاضر بهα=83/0تأیید شد )

شده از روش تحلیل عاملی های شناساییبندی گویهدسته

بندی منظور اولویتاکتشافی استفاده شد. همچنین به

روهی استفاده شد. گ AHPشده از روش عوامل شناسایی

های تحقیق حاضر در وتحلیل دادهکلیة روند تجزیه

 انجام گرفت. Super Decisionsو  spssافزارهای نرم

 

 های تحقیقنتایج و یافته

بندی آنها از منظور شناسایی عوامل مؤثر و دستهبه

روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در ابتدا 

برداری از آزمون کفایت حجم نمونهمنظور بررسی کفایت به

الکین استفاده شد که میزان این  -می یر-برداری کیزرنمونه

دست آمد که بیانگر مناسب بودن حجم به 911/0آزمون 

نمونه برای تحلیل عاملی است. سپس برای اینکه مشخص 

شود همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست، 

استفاده شد که نتایج این آزمون در  از آزمون کرویت بارتلت

دار شد. نتایج آزمون بارتلت درصد اطمینان معنا 99سطح 

نشان داد که سؤاالت پرسشنامه برای تشکیل عوامل 

همبستگی کافی را دارد، بنابراین مجاز به استفاده از تحلیل 

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

سؤاالت نامناسب حذف شدند که در به جدول اشتراکات 

علت مناسب بودن بارهای عاملی، سؤالی این تحقیق به

حذف نشد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در 

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

شده و همچنین برگرفت. با توجه به ماهیت عوامل شناسایی

تحقیق حاضر، نامگذاری  هایبررسی نظرهای برخی نمونه

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

 1انداز نامگذاری شدند )جدول فرهنگی، محیطی و چشم

 دهد(.شده را نشان میهای تبییننتایج این مجموع واریانس
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 شده بعد از چرخش واریمکسهای تبیین. مجموع واریانس1جدول 

 درصد تراکمی واریانس درصد واریانس ارزش ویژه عامل

1 998/11 327/33 327/33 

2 047/6 798/16 125/50 

3 040/5 000/14 125/64 

4 753/2 648/7 773/71 

5 089/1 024/3 798/74 

 

منظور پس از مشخص شدن عوامل در تحقیق حاضر به

ها از میزان بار عاملی آنان استفاده شد بندی گویهدسته

نتایج بارهای عاملی مربوط به گویه های  2)جدول 

 دهد(.شده را نشان میشناسایی

 

 . بارهای عاملی مربوط به هر گویه2جدول 
 عوامل  

 رهبری

عوامل 

 انسانی

عوامل 

 فرهنگی

عوامل 

 محیطی

عوامل 

 اندازچشم

های ورزشی در راستای تغییر و ایجاد توانایی مدیران سازمان 1

 هاپویایی در سازمان
812/0 

    

     811/0 های ورزشیافزایش ویژگی کاریزما بودن مدیران سازمان 2

     758/0 های ورزشیسازمانگسترش مدیریت و رهبری مشارکتی در  3

     741/0 های ورزشیگری مدیران سازمانبهبود توانایی و مهارت هدایت 4

     652/0 های ورزشینگیری در سازمابهبود کیفیت تصمیم 5

های ورزشی با توجه به تغییرات محیطی و تطبیق سریع سازمان 6

 این تغییرات
612/0 

    

گیری در شرایط عدم مدیریت و تصمیمآمادگی مدیران در جهت  7

 اطمینان در برخی شرایط
601/0 

    

     589/0 های ورزشیکاهش میزان خودمحوری مدیران سازمان 8

     578/0 های مختلفوجود بازخور و نقادی سازمان و مدیرانش در حوزه 9

    813/0  آموزش در راستای تبدیل اطالعات و دانش 10

    800/0  های ورزشیاطالعات در سازمانبهبود گردش  11

های توجه عادالنه به پیشرفت تمامی منابع انسانی در سازمان 12

 ورزشی

 
774/0 

   

های ورزشی در جهت ارائة فرصت به افراد خرابکار در سازمان 13

 خدمت به سازمان

 
771/0 

   

    635/0  های ورزشیافزایش مردمی بودن سازمان 14

    630/0  های ورزشیگزینی مناسب از سوی مدیران سازمانشایسته 15

های ها در مسیر ارتقای معرفت منابع انسانی سازمانآموزش 16

 ورزشی

 
602/0 

   

    591/0  های ورزشیبهبود اعتقادات مذهبی در میان منابع انسانی سازمان 17

    586/0  ورزشیهای گسترش هویت در میان منابع انسانی سازمان 18

گرایی در گرایی در مقایسه با نتیجهگسترش فرهنگ تکلیف 19

 های ورزشیسازمان

  
796/0 

  

   758/0   های ورزشیایجاد همسویی اهداف فرد و سازمان در سازمان 20

   742/0   های ورزشیداری در سازمانوجود فرهنگ امانت 21

   697/0   اساسی سازمانمرور و ارزیابی مداوم باورهای  22



 1398بستان ، تا25شمارة  ،7نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          114

 

 . بارهای عاملی مربوط به هر گویه2جدول ادامۀ 
عوامل   

 رهبری

عوامل 

 انسانی

عوامل 

 فرهنگی

عوامل 

 محیطی

عوامل 

 اندازچشم

   690/0   های ورزشیگسترش ادبیات مؤدبانه و شنیدن سخنان حکیمان در سازمان 23

   658/0   فرهنگی و قومیتتوجه به تمامی افراد در هر ردۀ سنی،  24

   639/0   های ورزشیمحوری در تمامی ابعاد در سازمانتوسعة عدالت 25

   627/0   های ورزشیوجود فضای همدلی و همکاری در سازمان 26

  852/0    های ورزشیآزادی بیان و وجود نقد منصفانه در سازمان 27

ها و تأثیرگذاری نگرشدون بها در محیط سازمان انجام ارزیابی 28

 های فردیارزش

   
811/0 

 

  782/0    های ورزشیشفافیت سیستم اعتقادی سازمان 29

ها در جهت گسترش مسئولیت اجتماعی ها و استراتژیایجاد برنامه 30

 های ورزشیدر سازمان

   
742/0 

 

  639/0    های ورزشیایجاد ساختارهای آزاد در سازمان 31

های ها در سازمانگیریتمامی ابعاد مباحث قبل از تصمیم توجه به 32

 ورزشی

    
839/0 

های مختلف، قبل از های منابع و گروهبررسی توصیه 33

 های ورزشیها در سازمانگیریتصمیم

    
822/0 

 721/0     های ورزشیتوجه مدام به زندگی سازمان از سوی مدیران سازمان 34

های انداز درازمدت سازمان هنگام انجام فعالیتچشمتوجه به  35

 سازمانی

    
630/0 

 577/0     های ورزشیها در سازمانمحور قرار دادن واقعیت 36

 

های مذکور در جهت پی بندی شاخصمنظور اولویتبه

 AHPها، از روش بردن به اهمیت هر یک از این شاخص

بندی را ، نتایج این اولویت3گروهی استفاده شد. جدول 

بندی نشان داد که عوامل رهبری دهد. نتایج رتبهنشان می

ترین عامل در مسیر ایجاد مهم 318/0با نمرۀ نرمال 

محور است. نتایج تحقیق های ورزشی حکمتسازمان

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

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

محور است. نتایج های ورزشی حکمتمسیر توسعة سازمان

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

ترین عامل در مقایسه با سایر عوامل در مسیر اهمیتکم

محور است. با توجه به های ورزشی حکمتتوسعة سازمان

ار نزدیک نمرۀ نرمال در برخی عوامل، از تحلیل اختالف بسی

حساسیت با استفاده از رویکرد ارزش آستانه در دو حالت 

درصد و کاهش میزان  10افزایش حدود آستانه به میزان 

درصد انجام شد و دوباره  10حدود آستانه به میزان 

بندی با حالت عادی بندی انجام شد و سپس رتبهرتبه

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

 10درصدی و کاهش  10تعیین آستانه به میزان افزایش 

(. جدول 2بندی پی برد )توان به حساسیت رتبهدرصدی می

دهد. نتایج تحلیل حساسیت نتایج این مقایسه را نشان می 4

شدۀ عوامل در بندی مشخصدهد که رتبهنشان می

رو نتایج دهد، ازاینا نشان نمیهای مختلف، تفاوتی رحالت

شده در تحقیق بندی عوامل شناساییتحلیل حساسیت رتبه

 حاضر را تأیید کرد. 
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 محورهای ورزشی حکمتبندی عوامل توسعۀ سازمان. رتبه3جدول 

 یبندرتبه نمرة نرمال عوامل ردیف

 اول 318/0 عوامل رهبری 1

 دوم 271/0 عوامل محیطی 2

 سوم 234/0 عوامل فرهنگی 3

 چهارم 130/0 اندازچشمعوامل  4

 پنجم 045/0 عوامل انسانی 5

 

 ر حالت عادی، حالت افزایش آستانه و کاهش آستانهدبندی زیرمعیارها رتبه. مقایسۀ  4جدول 

بندی در حالت عادیرتبه عوامل بندی در حالت افزایش آستانهرتبه  ستانهکاهش آبندی در حالت رتبه   

 اول اول اول عوامل رهبری

 دوم دوم دوم عوامل محیطی

 سوم سوم سوم عوامل فرهنگی

 چهارم چهارم چهارم اندازعوامل چشم

 پنجم پنجم پنجم عوامل انسانی

 

 گیریبحث و نتیجه

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعة 

طراحی و اجرا شد. نتایج  محورحکمت یورزش هایسازمان

محوری تحقیق حاضر مشخص کرد که در مسیر حکمت

های ورزشی به عوامل مختلفی از جمله عوامل سازمان

انداز، محیطی و انسانی نیاز است. با فرهنگی، رهبری، چشم

گرفته، مشخص شد که تحقیقات اندکی به های انجامبررسی

محوری بر حکمت بندی عوامل مؤثربررسی و دسته

گرفته در این حوزه اند. از معدود تحقیقات انجامپرداخته

( است که اشاره داشتند 2004تحقیق لیماس و هانسون )

پذیری از جمله انداز و تنوععوامل فرهنگی، سیاسی، چشم

(. 9هاست )محوری در سازمانعوامل مؤثر بر توسعة حکمت

ن عوامل، سایر در تحقیق حاضر ضمن شناسایی برخی از ای

محوری از جمله مسائل مربوط های مربوط به حکمتحوزه

به رهبری، محیط سازمانی و همچنین منابع انسانی نیز 

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

اند، در تحقیق خود به برخی از این عوامل اشاره الزم داشته

حقیق نبود برخی مسائل از جمله عوامل محیطی در ت

 شود. خوبی درک می( به2004لیماس و هانسون )

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

که برخی عوامل شخصی و مدیریتی سبب بهبود 

(. با این توجه 17شود )ها میمحوری در سازمانحکمت

توان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات می

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

های همخوان است. با توجه به اینکه یکی از زیرساخت

ها است، محوری وجود فضای باز در سازمانتوسعة حکمت

سازی این عوامل یکی از بایدها وجود عوامل محیطی و پیاده

هاست. محوری در سازمانها جهت توسعة حکمتو ضرورت

های ورزشی سازمان وجود مشکالت ساختاری و مدیریتی در

ها در مسیر توسعة سبب شده است تا محیط این سازمان

محوری دچار مشکالت اساسی باشد. این در حالی حکمت

های موجود در است که این مسئله در برخی سازمان

محوری تأثیرگذار نوعی بر حکمتکشورهای پیشرفته، به

 نیست. 
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 این مسئله ناشی از استاندارد بودن محیط درونی

شده در این ها و وجود ارتباطات سازنده و مشخصسازمان

هاست. این مسئله سبب شده است تا عوامل سازمان

محوری محیطی در بیشتر تحقیقات در حوزۀ توسعة حکمت

ئله (. در تفسیر این مس11مورد بررسی و توجه قرار نگیرد )

های ورزشی محوری در سازمانشایان ذکر است که حکمت

های مختلف قرار دارد که این شرایط و ویژگیتحت تأثیر 

های ورزشی مسئله سبب شده است تا جهت توسعة سازمان

محور نیازمند برخورداری از عوامل متنوعی باشد. حکمت

محوری منظور بهبود حکمتهای ورزشی بهرو سازمانازاین

ای از عوامل از جمله عوامل نیازمند برخورداری از مجموعه

 انداز، محیطی و انسانی است.ری، چشمفرهنگی، رهب

نتایج تحقیق حاضر مشخص کرد که عوامل رهبری 

های محوری در سازمانترین عامل در توسعة حکمتمهم

شده بود که رهبری ورزشی است. در برخی تحقیقات اشاره 

ها بر میزان و مدیریت و نحوۀ اعمال آن در سازمان

(. اکگون و 4است )ها تأثیرگذار محوری در سازمانحکمت

( نیز در تحقیق خود پی بردند که 2019همکاران )

های رهبری و محوری تحت تأثیر برخی جنبهحکمت

توان گفت که (. با این توجه می3گیرد )مدیریتی قرار می

نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اکگون و همکاران 

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

ضمن کاهش میزان اهمیت مسائل رهبری،  تحقیقی

مشخص کردند که برخی مسائل محیطی سبب بهبود 

رو نتایج تحقیق شود. ازاینها میمحوری در سازمانحکمت

( ناهمخوان است. 2001حاضر با نتایج تحقیق ایسترلینگ )

های فرهنگی در محیط مورد رسد وجود تفاوتنظر میبه

( 2001ایسترلینگ ) بررسی در تحقیق حاضر و تحقیق

گیری این ناهمخوانی شده است. این مسئله سبب شکل

ها و ارکان ناشی از آثار رهبری و مدیریت بر تمامی حوزه

                                                           

1 . Easterling 

های ورزشی نیز رهبری سبب هاست. در سازمانسازمان

که شود. درصورتیها میایجاد تغییرات محسوس در سازمان

گسترش  ها متناسب با توسعه وجهت رهبری در سازمان

های سازمان در این مسیر محوری بوده و برنامهحکمت

محوری در مسیر توان انتظار داشت که حکمتباشد، می

های رهبران رشد و بهبود قرار گیرد. بهبود مهارت

های ورزشی و توانایی تأثیرگذاری بر منابع انسانی سازمان

محوری است. مدیران خود یکی از الزامات توسعة حکمت

که از میزان نفوذ مناسب در های ورزشی درصورتینسازما

ها برخوردار باشند و از طرفی فضا را در جهت توسعة سازمان

توانند سبب رشد و بهبود محوری گسترش دهند، میحکمت

 (.3های خود شوند )محوری در سازمانحکمت

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل محیطی و 

محوری در در مسیر حکمت فرهنگی از جمله عوامل مهم

های ورزشی است. این دو عامل ارتباطات نزدیکی با سازمان

نوعی بر یکدیگر تأثیرگذارند. در مسیر یکدیگر دارند و به

های ورزشی در راستای رشد وضعیت محیطی سازمان

محوری، عوامل فرهنگی نقش توسعة حکمت

( 2001) 1توانند ایفا کنند. ایسترلینگکنندگی را میتسهیل

نوعی به ها بهاشاره داشت که رشد فضای محیطی سازمان

ها وابسته است های فرهنگی مناسب در سازمانوجود برنامه

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

محیطی از جمله عوامل مهم و ضروری در توسعة 

های ورزشی مشخص شود. محوری در سازمانحکمت

های ( اشاره کردند که برنامه2011و همکاران ) 2اسپیلر

محوری در های عملیاتی در مسیر حکمتفرهنگی استراتژی

 (. 19هاست )سازمان

( نیز مشخص کرد که بلوغ فرهنگی 2016میتروف )

عنوان نیروی مؤثر در بهبود تواند بهها، میسازمان

(. با این 13ها ایفای نقش کند )محوری در سازمانحکمت

2.  Spiller 
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گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج توان توجه می

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

مداری رسد در جهت بهبود حکمتنظر میهمخوان است. به

های فرهنگی سبب های ورزشی وجود برنامهدر سازمان

محوری آشنایی الزم را شود تا افراد با مؤلفة حکمتمی

سبب ایجاد ضرورت در  داشته باشند و این مسئله خود

عنوان شود. همچنین محیط سازمانی بهجهت بهبود آن می

منزلة های ورزشی بهمداری در سازمانمحل توسعة حکمت

یک اصل مهم نقش اساسی در اجرایی کردن این مسئله 

عنوان یک اصل مهم نقش رو عوامل محیطی بهدارد. ازاین

های نمحوری در سازمااساسی در مسیر توسعة حکمت

 ورزشی دارد. 

با توجه به نتایج تحقیق حاضر عوامل انسانی از اهمیت 

های محوری در سازمانبسیاری در مسیر رشد حکمت

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

توجه به منابع انسانی از عوامل مهم در مسیر بهبود 

کرد رو اعالم (. ازاین10هاست )محوری در سازمانحکمت

( 2006که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات کسلر )

ها در میان محیط مورد بررسی ناهمخوان است. وجود تفاوت

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

های عمیق به ها و نگاهناهمخوانی شده است. نبود برنامه

های ورزشی، سبب شده محوری در سازمانمسئلة حکمت

ا برخی مسائل از جمله بهبود منابع انسانی در حوزۀ است ت

های ورزشی مورد توجه قرار محوری در سازمانحکمت

نگیرد. همچنین وجود مشکالت بسیار در حوزۀ توسعة 

های ورزشی کشور، سبب شده محوری در سازمانحکمت

است تا منابع انسانی به اولویت مهم و ضروری در وضعیت 

 محوری تبدیل نشود. تفعلی در مسیر رشد حکم

های محوری در سازمانمنظور رشد و گسترش حکمتبه

شود وضعیت رهبری و مدیریت در این ورزشی پیشنهاد می

                                                           

1.  Kessler 

خوبی از سوی مدیران ارشد رصد شود و وجود ها بهسازمان

محوری در دستور کار آنان ها در جهت توسعة حکمتبرنامه

به مدیران عالی های الزم قرار گیرد. با انجام آموزش

محوری و های ورزشی در خصوص فواید حکمتسازمان

های آنان در مسیر ارتقای همچنین بهبود مهارت

توان امید داشت های ورزشی میمحوری در سازمانحکمت

های ورزشی در مسیر محوری در سازمانکه وضعیت حکمت

ای گیری مدیران مسئلهبین تصمیمتوسعه قرار گیرد. در این 

های ورزشی محوری سازمانهم در جهت بهبود حکمتم

گیری خودمحوری و همچنین است. خودداری از تصمیم

ها در گیریها و افراد در تصمیمتوجهی به تمامی گروهبی

های های سریع و بدون تحلیلگیریکنار انجام تصمیم

محوری هایی است که بهبود حکمتذهنی از جمله آسیب

سازد. ی را با مخاطرات جدی مواجه میهای ورزشدر سازمان

همچنین ایجاد فضای محیطی مناسب در مسیر نقد و 

تواند های ورزشی میبازخورد اصولی و منطقی در سازمان

ها ایجاد کند که این مسئله فضای مشارکتی در این سازمان

های محوری در سازمانخود شروعی در مسیر بهبود حکمت

 ورزشی است. 

های سازمانی و لزوم گسترش آن و توجه به ارزش

همچنین اهمیت مهارت مدیران در برخورداری از 

محوری در برخی تحقیقات مورد بررسی و اشاره قرار حکمت

گرفته بود. این مسئله سبب شده است تا ضرورت 

خوبی درک کرد. ها را بتوان بهمحوری در سازمانحکمت

قیقات مختلف بنابراین در مورد موضوع تحقیق حاضر، در تح

محوری مورد بررسی و اشاره شده تنها ضرورت وجود حکمت

های تخصصی در از طرفی تحقیق حاضر ضمن بررسی است.

های ورزشی و ایجاد شواهد علمی در خصوص سازمان

منظور محوری در ورزش مشخص کرد که بهحکمت

های های ورزشی به ایجاد زمینهمحوری در سازمانحکمت
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ری مناسب نیاز است. این مسئله لزوم مدیریتی و رهب

محوری و آموزش به مدیران در جهت چیستی حکمت

 خوبی نشان داد.های ورزشی را بهکارکردهای آن در سازمان
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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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