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 مقدمه

 ناپذير بيني عصر كنوني دورة تحوالت شتابنده و پيش

وضعيت كنوني در جامعه بيانگر عدم توازن . است

ها  ها و ناتواني اين سازمان هاي روزافزون سازمان پيچيدگي

. هاست بيني و مقابله با اين تحوالت و پيچيدگي در پيش

ها براي مقابله با تهديدات محيطي و استفاده از  سازمان

هاي  ها و توانمندي هاي احتمالي، ناچارند ظرفيت فرصت

ي خود را بشناسند، نقاط ضعف را ترميم كنند و به درون

عنوان  نيروي انساني به). 4(تقويت نقاط قوت بپردازند 

ارزشمندترين منابع سازماني، محور رويكردها و 

هاي  ي سازماني است و در اعتالي اهداف و آرمانها تيفعال

منابع انساني به سازمان . كند سازمان نقش اساسي ايفا مي

هاي تحقق اهداف سازماني  بخشد و زمينه وم ميمعنا و مفه

امروزه موفقيت هر سازماني مستلزم ). 3(كند  را فراهم مي

مديريت صحيح و كارامد است و از نقش اثرگذار مديريت 

توان  ها نمي ها و سازمان در موفقيت يا عدم موفقيت گروه

وقتي گروهي از افراد براي رسيدن به . سادگي گذشت به

عنوان مدير و رهبر  كنند، معموالً كسي به ميهدفي تالش 

مديريت در . گيرد مسئوليت گروه را بر عهده مي

هاي نسبي و اساسي  هاي رقابتي از مزيت محيط

در دنياي كنوني كه در هر سازمان بزرگي . هاست سازمان

خورد، مديران براي رسيدن به  نام يك مدير به چشم مي

ايشان بايد اثربخش و ه موفقيت و اهداف راهبردي سازمان

كارا عمل كنند، چراكه مديريت علمي فراگير است و روش 

). 20( ها يكسان است كسب موفقيت در تمام سازمان

رو شايد بتوان گفت كارامدي سازماني عاملي است  ازاين

طور مستقيم با اهداف سازماني در ارتباط بوده و در  كه به

. ف مطرح استعنوان درجه يا ميزان تحقق اهدا واقع به

كند كه سازمان تا چه حد توانسته  اثربخشي مشخص مي

رو سنجش  هاي خود را مشخص كند، ازاين مأموريت

تواند نقاط قوت و ضعف سازمان را  مناسب اثربخشي مي

كارگيري  تبع آن موجب اتخاذ و به تعيين كند و به

، چراكه كارامدي )13(اي در سازمان شود  راهبردهاي ويژه

 اي ها و مؤسسات، مسئله براي همة سازمانسازماني 

  ). 8( ضروري و اساسي است

ترين  در دنياي رقابتي امروزي كه تغيير از مهم

ها براي حفظ و  ، ضرورت دارد سازماناستهاي آن  ويژگي

هايي  دنبال ايجاد و توسعة توانمندي بقاي حيات خود، به

الت و باشند تا بتوانند به توليد انواع گوناگوني از محصو

ارائة خدمات متنوع با توجه به نيازها و انتظارات در حال 

ترين زمان و با كمترين هزينه،  تغيير مشتريان در كوتاه

بهبود كيفيت و ايجاد نوآوري در محصوالت و خدمات 

هايي  توان گفت فقط سازمان در واقع مي. بپردازند

كه توانند به حيات خود در بازارهاي رقابتي ادامه دهند  مي

يكي از اين . هايي دست يابند بتوانند به چنين توانمندي

ها در پاسخگويي به تغيير و تحوالت محيطي،  توانمندي

چابكي مفهومي است كه ). 7(چابكي سازماني است 

تواند به عاملي اساسي در راستاي برخورد و مديريت  نمي

هاي تغييرات پيوسته و  هاي سازماني با ويژگي محيط

ها كمك  م اطمينان تبديل شود و به سازمانهمراه با عد

شدة خود دست  كند تا بتوانند به اهداف از پيش تعيين

ها را  چابك بودن الگوي جديدي است كه سازمان. يابند

 نشده ينيب شيپسازد در مقابل تغييرات  قادر مي

عبارت ديگر،  به). 1(مناسب نشان دهند  العمل عكس

). 5(نشده است  بيني پيش چابكي توانايي پاسخ به تغييرات

در  ها شركتعوامل بقا و پيشرفت  نيتر مهمبنابراين از 

ويژگي اساسي اين . ستمحيط پوياي امروزي، چابكي آنها

در اين زمينه ). 11( محيط، تغيير و عدم اطمينان است

هاي چابك، يعني پاسخگويي،  چهار قابليت مهم سازمان

ي و سرعت شناسايي و روش ريپذ انعطافشايستگي، 

دستيابي به چابكي از طريق اين چهار قابليت معرفي 

ي ها ضرورتتوان گفت يكي از  رو مي ازاين). 24(شود  مي
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همراه  ي كنوني، ايجاد سازماني چابك بهها سازمان

كاركناني چابك براي پرورش نيروي متخصص توأم با 

همراه  ويژگي چابكي است كه در محيط فعاليت به

عبارت ديگر، عدم اطمينان باال،  خاطرات گسترده يا بهم

 ). 9( به نيازها و تغييرات پاسخگو باشد سرعت بهبتواند 

و تغييرات روزافزون در  ها يدگيچيپامروزه با افزايش 

ي و ريگ ميتصمي مناسب از ا وهيش، وكار كسبمحيط 

مديراني . تواند رهبران را در موفقيت كمك كند نگرش مي

، بايد بتوانند ضمن كنند يمهاي پويا فعاليت  حيطكه در م

ي از ريگ بهرهي توليدي و اجرايي خود، با ها نقشايفاي 

قدرت تشخيص و نوآوري، براي تصحيح و تغيير اهداف و 

هر ). 16(هاي نظام اجرايي موجود اقدام كنند  ويژگي

 شك يبسازماني نيازمند الگوي مديريتي خاصي است و 

كه موفقيت آنان به نيروي انساني  ننددا يمهمة مديران 

موجود در سازمان بستگي دارد و اين انديشه در آنان 

موجب شده است تا در پي سبك مناسب در ادارة امور 

از طرفي يكي از عوامل مؤثر در افزايش . ها باشند سازمان

وري يك سازمان، الگوي  اثربخشي، كارايي و در نهايت بهره

رسد  نظر مي به). 2(مان است مديريتي مديران آن ساز

اي بر پيروان خود دارند و  العاده مديران تحولي نفوذ فوق

كنند و بر  شده هدايت مي آنان را در جهت اهداف تعيين

تغييرات بنيادي و تحولي تأكيد دارند، اما مديراني كه از 

، بر ارتباطات بين كنند يمالگوي مديريتي عملگرا استفاده 

رهبر و زيردستان اشاره كرده و به افزايش انگيزش 

ي اقتضايي و تنبيه براي ها پاداشواسطة اعمال  كاركنان به

بنابراين . ها تأكيد دارند تأثير كار زيردستان در سازمان

ها و محيط كارشان نسبت به  در سازمان گرا تحولرهبران 

مندي  ن تأثير و رضايتو بيشتري ترند موفق گرا عملرهبران 

 ).6( آورند يموجود  را در بين كاركنان خود به

هاي ورزشي نيز كه به امر توسعة ورزش  سازمان

پردازند، از اين امر مستثنا نيستند و الزاماً به مديران و  مي

هاي  رو يكي از چالش ازاين). 27( رهبران كارامد نياز دارند

هاي ورزشي  مانخصوص در ساز اصلي در مديريت ارشد به

چراكه الزمة مديريت اثربخش . استهاي مديريتي  مهارت

هاي مديريتي اعم از فني و انساني و  دارا بودن مهارت

طور مجزا پيشرفت  توانند به ادراكي است كه هر كدام مي

هاي  شايان ذكر است كه سازمان. كنند و توسعه يابند

ديراني ها، عميقاً به م ورزشي نيز همانند ساير سازمان

هايي جهاني براي  شايسته و مؤثر نيازمندند و تالش

پرورش و معرفي نيروهاي مديريتي متخصص و متعهد 

مديران . عنوان مديران ورزشي انجام گرفته است به

موفقيت يا شكست يك سازمان  كنندگان نيتضمترين  مهم

شوند و كيفيت مديريت در تمام سطوح  محسوب مي

هاي مديريت  مهارت. دير استة نفوذ مؤثر مدهند نشان

سازماني و مديريت منابع انساني چگونگي عملكرد يك 

ها در واقع توانايي  اين مهارت. كنند سازمان را تعيين مي

كاربرد دانش و استفاده از تجارب شخصي توسط يك 

  ).26( مديرند

كند  ي مرتبط با الگوهاي مديريتي بيان ميها پژوهش

متغيري قوي و مهم براي انديشيدن در  ها سبككه اين 

مورد رفتار مديريتي و تأثير آن بر عملكرد مدير محسوب 

در اين زمينه پژوهشگران به اين نتيجه ). 12( شوند يم

رسيدند كه اگر از سبك مديريتي، اصول و روش درستي 

در مديريت آموزشي استفاده شود، موفقيت خاصي 

طة مثبتي بين سبك دست خواهد آمد، ضمن اينكه راب به

همچنين . و موفقيت پروژه وجود دارد گرا تحولمديريتي 

موفقيت پروژه از طريق الگوهاي مختلف مانند همكاري 

گروهي، مديريت منابع، ارتباط با همكاران و مشتريان 

و الگوهاي  ها روشاگرچه امروزه ). 21-23(شود  حاصل مي

ي ورزشي ها سازمانو علمي براي ادارة امور  شده شناخته

ها استفاده  تواند در مديريت اين سازمان وجود دارد و مي

شود، با توجه به اينكه پژوهشي كه تأثير تفكر تأملي بر 
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انتخاب الگوي مديريتي مديران ورزشي را مورد تحقيق 

قرار داده باشد، يافت نشد، يكي از اهداف اين پژوهش 

ان بررسي تأثير تفكر تأملي بر الگوي مديريتي مدير

  . ورزشي است

هاي مربوط به محتواي فرايند  تفكر تأملي نقد فرض

 ها فرض شيپها يا  نقد زمينه. شود حل مسئله را شامل مي

با توجه به وضع و ارائة يك مسئله متمايز از حل مسئله 

هاي معماگونه و باال  ل ايجاد موقعيتارائة مسئله شام. است

محققان ). 15( هاي مربوط به اعتبار آن است بردن پرسش

كه  اند گرفتهچهار زيرمجموعه براي تفكر تأملي در نظر 

عمل عادي كه يك فعاليت خودكار : استشامل موارد زير 

است، نوع فهميدن كه فرد از دانش موجود استفاده 

ي ها چارچوبطرحواره و در  كند تا جايي كه دانش در مي

توجه  ، تأمل كه عبارت است ازماند يممعنايي موجود باقي 

با دقت و مداوم و فعال هر عقيده كه با تفكر عميق روي 

و در نهايت، تفكر انتقادي كه شامل آگاهي از اين  دهد يم

و از چه  ميكن يمشود كه چرا مسائل را درك  مسائل مي

نتايج ). 14، 17( ميكن يمطريقي احساس و عمل 

ي ها شنهاديپي شامل تأملدر خصوص تفكر  ها پژوهش

است كه اشاره دارد كه ترويج تفكر ) 2015( 1دميسي

ي جايگزيني ها راههاي يادگيري،  تواند در زمينه تأملي مي

، ضمن اينكه شايد بتوان )18(را براي معلمان باز كند 

ي ها روشطور عميق بر روي  گفت بيشتر مديران به

و  2شينگ تزينگ). 23( كنند ينممديريتشان تأمل 

بطة مثبتي بين موفقيت نشان دادند را) 2015(همكاران 

در ثبت الكترونيكي سوابق با تفكر تأملي كاربران وجود 

نشان داد تفكر تأملي بر ) 2015( 3درونت). 25(دارد 

ي تدريس معلمان ها وهيشي و ا حرفهتوسعة دانش، توسعة 

 ).19(تربيت بدني تأثير مثبت دارد 

                                                           
1. Demissie 
2. Sheng Tzeng 
3. Dervent 

شود، اين چهار متغير  كه مشاهده مي گونه همان

و در  اند شدهصورت جداگانه و با متغيرهاي ديگر بررسي  به

ي موارد نيز رابطة الگوهاي مديريتي با كارامدي ا پاره

رو  سازماني و چابكي سازماني مطالعه شده است، ازاين

ضرورت دارد كه رابطة بين چهار متغير تفكر تأملي، الگوي 

چابكي سازماني و كارامدي سازماني مديريتي مديران، 

از آنجا كه پژوهشي كه تفكر . مديران ورزشي، بررسي شود

تأملي را در حوزة مديريت ورزشي بررسي كرده باشد يافت 

نقش تفكر تأملي در حوزة مديريت  تاكنوننشد، احتماالً 

 خألورزشي مورد پژوهش قرار نگرفته است و با توجه به 

رسد نتايج اين پژوهش  نظر مي ، بهمطالعاتي در اين زمينه

بتواند مديران ورزشي را در رسيدن به اهدافشان ياري 

رو شناخت و آگاهي از تأثير تفكر تأملي بر  ازاين. رساند

انتخاب الگوي مديريتي مديران ورزشي و نقش آن در 

تواند  چابكي سازماني كه هدف عمدة اين تحقيق است، مي

به افزايش كارامدي سازماني يي منجر شود كه ها افتهبه ي

بنابراين اگر بتوان شواهدي مبني بر وجود ارتباط . بينجامد

بر توسعة دانش پايه  دست آورد، عالوه بين اين متغيرها به

توان امكان تحقق و دسترسي اهداف  در اين حوزه، مي

با توجه . سازماني را در بخش ورزش در كشور تسهيل كرد

ش در پي يافتن پاسخ اين به اين توضيحات، اين پژوه

پرسش است كه تأثير تفكر تأملي بر انتخاب الگوي 

مديريتي مديران و نقش آن بر چابكي و كارامدي سازماني 

  .مديران ورزشي چيست

 

  روش تحقيق
ارائة مدل معادالت ساختاري تأثير  بررسي منظور به

تفكر تأملي بر انتخاب الگوي مديريتي مديران و نقش آن 

 و كارامدي سازماني مديران ورزشي ابتدا بهبر چابكي 

 وابسته متغيرهاي بر متغيرهاي مستقل تأثير بررسي

 بر شده مشاهدهمتغيرهاي  سپس تأثير و شد پرداخته
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 نوع از تحقيق رو ازاين. شد بررسي مكنون متغيرهاي

نوع  از هدفاين تحقيق از لحاظ  .بود همبستگي -توصيفي

صورت پيمايشي با تكنيك  تحقيقات كاربردي است، كه به

كلية  جامعة آماري پژوهش .اجرا شده استپرسشنامه 

مديران ورزشي آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 

شده از طرف  اطالعات دريافت براساس كه دهستن 1395

ادارة تربيت بدني ادارة كل آموزش و پرورش استان 

ران ورزشي آموزش و پرورش اين اصفهان، تعداد مدي

 گرفتهكه جامعة آماري در نظر  استنفر  786استان 

براي تعيين حجم نمونة آماري از روش كوكران با  .اند شده 

در نهايت از مجموع كل . استفاده شد) 05/0(اشتباه مجاز 

زن  123مرد و  135نفر شامل  258نفر،  786جامعه با 

 270همچنين تعداد . عنوان نمونه انتخاب شدند به

توزيع ) ها پرسشنامهبا در نظر گرفتن ريزش (پرسشنامه 

درصد بازگردانده  35/76پرسشنامه معادل  197شد كه 

اي بوده  ي اين تحقيق تصادفي طبقهريگ نمونهروش . شد

هاي  براي گردآوري اطالعات براي بررسي ويژگي. است

ه، بست سؤال 7ساخته در قالب  فردي از پرسشنامة محقق

تحصيلي، مدرك  شامل عنوان شغلي، رتبة شغلي، رشتة

تحصيلي، سابقة خدمت، جنسيت و سن استفاده شده 

ي تفكر تأملي، از ريگ اندازهبررسي و  منظور به. است

ي عمل ها مؤلفهبا ) 2000( 1پرسشنامة تفكر تأملي كمبر

و تفكر انتقادي در طيف  تأملعادتي، فهميدن، 

كامالً موافق تا كامالً مخالف استفاده از  ي ليكرتا درجه پنج

 16و حداقل  80حداكثر امتياز قابل حصول . شده است

هنجاريابي ) 1392(پايايي تفكر تأملي توسط كديور . است

دست  به 86/0ضرايب آلفاي كرونباخ آن ). 10(شده است 

آمد و نشان داد كه مقياس تفكر تأملي از اعتبار قابل قبول 

بررسي و  منظور به .ردار استبخشي برخو و رضايت

ة استانداردشدي الگوهاي مديريتي از پرسشنامة ريگ اندازه

                                                           
1. Camber 

در اين پژوهش امتياز . استفاده شده است) 1996( 2باس

 36سبك مديريتي مديران، از پاسخگويي به پرسشنامة 

ي ليكرت ا نهيگز 5ي مديريتي با مقياس چندعاملسؤالي 

و  180بل حصول قا ازيامتحداكثر . شود سنجيده مي

از پاسخگويي  گرا تحولسبك مديريتي . است 36حداقل 

هاي آرماني، رفتارهاي آرماني،  در قالب پنج مؤلفة ويژگي

و مالحظات فردي و  بخش الهامترغيب ذهني، انگيزش 

، در قالب سه مؤلفة )ساختارگرا( گرا تعاملسبك مديريتي 

ل، ي مشروط، مديريت بر مبناي استثناي فعاها پاداش

. شود مديريت بر مبناي استثناي منفعل سنجيده مي

پايايي اين پرسشنامه طي پژوهش نظري و همكاران 

آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه برابر با  براساس) 1394(

بررسي و  منظور به). 14(گزارش شده بود  85/0

و  3ي چابكي سازماني از پرسشنامة تورنگ لينريگ اندازه

 29اين پرسشنامه حاوي . ه شداستفاد) 2005(همكاران 

عوامل مؤثر بر چابكي سازمان در قالب چهار . است سؤال

شاخص چابكي شامل پاسخگويي، شايستگي، 

مقياس . ي و سرعت، تنظيم شده استريپذ انعطاف

مقياس ليكرت و شامل  براساس سؤاالتامتيازدهي به 

ي بسيار كم، كم، تا حدودي، زياد و خيلي زياد از ها نهيگز

و  145حداكثر امتياز قابل حصول . تا پنج است يك

تعيين سطح چابكي سازمان  منظور به. است 29حداقل 

چابكي به پنج دسته تقسيم  هاي مورد بررسي، نمره

. استكه هر دسته نمايانگر يك سطح از چابكي  اند شده

 نظران صاحبنظر استادان و  براساسروايي پرسشنامه 

نامه توسط شعباني بهار و پايايي پرسش. تأييد شده است

به روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد و ) 1395(همكاران 

همچنين براي بررسي پايايي ). 9(دست آمد  به 96/0

حاصل  91/0كردن گاتمن عدد  مهيدونپرسشنامه از روش 

ي كارامدي سازماني از ريگ اندازهبررسي و  منظور به. شد
                                                           
2. Bass 
3. Torng Lin 
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پرسشنامة حاضر . استفاده شد) 2002( 1پرسشنامة هسو

ي، ريگ ميتصمسؤال در چهار بعد سازماندهي،  19داراي 

 5ارتباطات بين كاركنان و رضايت شغلي با مقياس 

حداكثر امتياز قابل . ي ليكرت طراحي شده استا نهيگز

پايايي اين پرسشنامه طي . است 19و حداقل  95حصول 

آلفاي  براساس) 1392(پژوهشي توسط نظري و همكاران 

. گزارش گرديده بود 91/0كرونباخ محاسبه و برابر با 

ي اين پژوهش، ريگ اندازهمنظور سنجش روايي ابزار  به

نفر از متخصصان توزيع شد  10پرسشنامة مقدماتي بين 

ي از خيلي ضعيف تا ا نهيگز 5همچنين يك فرم پاسخ 

شد همراه آن داده شد و از استادان خواسته  خيلي خوب به

كه ميزان هماهنگي هر يك از سؤاالت را با هدف تحقيق، 

ي مشخص كنند و پس از پاسخگويي، ا نهيگز 5در طيف 

برآورد  89/0ضريب كندال  براساسهماهنگي دروني آن 

 اطالعات وتحليل تجزيه شامل آماري يها روش). 13(شد 

 سطح توصيفي براي مقايسة: بود سطح دو پژوهش در اين

 استنباطي از مدل معادالت در سطحو  ها نيانگيم

 متغيرها بين علّي روابط بررسي براي )SEM( 2ساختاري

 زمينه اين در دبخشينو يها روش از يكي. استفاده شد

 با چندمتغيري تحليل يا ساختاري معادالت مدل

 است كه براي تحليل استنباطي استفاده مكنون متغيرهاي

 SPSS16افزارهاي  نرم از ها داده تحليل براي. شد

استفاده  درصد 95 با سطح اطمينان LISREL  54/8و

  .شد

 

  ي تحقيقها افتهنتايج و ي
مربوط به ي توصيفي درصد ها افتهبا توجه به ي

 وزناندرصد  60كه گروه مردان  دهد يمجنسيت نشان 

 شده مشاهدهبيشترين فراواني . استدرصد  40برابر با 

درصد و پس  50سال با حدود  40تا  30مربوط به گروه 
                                                           
1. Hsu 
2. Structural Equation Modeling 

. استدرصد  38سال با حدود  50تا  40از آن گروه 

مربوط به گروه كارشناسي با  شده مشاهدهبيشترين فراواني 

 1درصد و كمترين آن گروه دكتري با حدود  46حدود 

ابتدا براي نرمال بودن نمونه از آزمون  در .استدرصد 

يرنوف و براي همگني واريانس از آزمون كولموگروف اسم

 آمده دست بهنتايج  براساس). P≥05/0(استفاده شد  3لوين

نمونة آماري تحقيق از توزيع نرمال تبعيت كرد و 

 .متغيرهاي تحقيق از تجانس واريانس برخوردار بودند

 از آمده دست به و پارامترهاي ضرايب 1شكل  براساس

تأثير تفكر تأملي بر انتخاب ارائة مدل معادالت ساختاري 

الگوي مديريتي مديران و نقش آن بر چابكي و كارامدي 

استاندارد نشان  تخمين حالت سازماني مديران ورزشي در

 .دارد شده ارائهاز برازش مناسب مدل 

                                                           
3. Levin 
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  مفهومي پژوهش مدل. 1شكل 

  هاي مهم برازش شاخص. 1جدول 

 

هاي برازش مدل را  ترين شاخص مقادير مهم 1جدول 

كه مشخص و نمايان است، همة  گونه همان. نشان داد

را برآورده  ازيموردنها در اين مرحله حد مطلوب و  شاخص

ها از مدل تحقيق  اند و اين به معناي پشتيباني داده ساخته

 قبول برازش قابل برازش اختصار نام شاخص ها شاخص

هاي  شاخص
 برازش مطلق

 GFI 96/0 GFI<90% برازش نيكويي شاخص

 AGFI 95/0 AGFI <90% شده اصالح برازش نيكويي شاخص

 RMR 05/0 RMR >5% مانده ريشة ميانگين مربعات باقي

ي ها شاخص
برازش 
 تطبيقي

لويس-توكر شاخص  NNFI(TLI) 96/0 NNFI <90% 

 NFI 99/0 NFI <90% هنجارشده برازش شاخص

 CFI 00/1 CFI <90% تطبيقي برازش شاخص

 IFI 02/1 IFI <90% افزايشي برازش شاخص

 BBI 92/0  BBI<90%  بونت -اخص برازش بنتلرش

هاي  شاخص
 برازش مقتصد

 >RMSEA 08/0 10٪ RMSEA خطاي مربعات ميانگين ريشة

p- value p 06/0 -  
  -  df 183  درجة آزادي

 CMIN/df 36/2 3<  CMIN/df<1 آزادي درجة به اسكور كاي

 PNFI 75/0  PNFI <05%  شاخص برازش مقتصد هنجارشده
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عبارت ديگر، مدل تحقيق با نمودار گرافيكي  به. است

توان در مرحلة بعد به ارزيابي  قبول بوده و مي حاضر، قابل

پس از برازش مدل، براي . ختهاي تحقيق پردا فرضيه

عبارتي براي  هاي پژوهش يا به سنجش مناسب بودن داده

بررسي اين موضوع كه آيا سؤاالت تحقيق كه براي 

ي درست بهاند،  سنجش متغيرهاي پژوهش استفاده شده

اند يا خير، از بار عاملي هر كدام از  شده  انتخاب و طراحي

دهندة ميزاني  شانبار عاملي ن. شود متغيرها استفاده مي

اين مقدار . شوند است كه بر روي متغير پنهان بار مي

هاي  بيانگر تغييرات واريانس هر كدام از شاخص

گيري آشكارند كه توسط متغير پنهان تبيين  اندازه

به  5/0مقايسة اين مقدار با عدد حداقل . شوند مي

 شده مشاهدهگيري در مورد ماندگار بودن متغير  تصميم

عبارتي پژوهشگر بايد در ارتباط با حذف  به. كند كمك مي

، 5/0با مقادير كمتر از  شده مشاهدهمتغيرهاي 

گيري كند و به اين ترتيب به ارزيابي روايي  تصميم

افزار ليزرل در اين  هاي نرم خروجي. هاي خود بپردازد سازه

نشان  منظور به. كنيد مشاهده مي 2مرحله را در شكل 

 tكدام از پارامترهاي مدل از آمارة دادن معناداري هر 

اين آماره از نسبت ضريب هر پارامتر به . شود استفاده مي

كه بايد در  ديآ يمدست  خطاي انحراف معيار آن پارامتر به

باشد  96/1از  تر بزرگ Zو در آزمون  2از  تر بزرگ tآزمون 

با توجه به . از لحاظ آماري معنادار شود ها نيتخمتا اين 

براي چابكي سازماني  شده محاسبه  tليزرل ميزانخروجي 

رو رابطه  ، ازايناستكمتر  2و كارامدي سازماني از مقدار 

ي تفكر نيز عدم ها سبكي ها مؤلفهدر بين . ستينمعنادار 

  .ستينمداخله معنادار 

  يريگ جهينتبحث و 

براي  شده محاسبه t با توجه به خروجي ليزرل ميزان

كمتر  2چابكي سازماني و كارامدي سازماني از مقدار 

ي ها مؤلفهدر بين . ستينرو رابطه معنادار  ، ازايناست

نتايج . ستيني رهبري نيز عدم مداخله معنادار ها سبك

كه بين تفكر تأملي با الگوي  دهد يمپژوهش نشان 

مديريتي مديران ورزشي رابطة معناداري وجود دارد، 

ي ريگ جهينت شده محاسبهاز ميزان رابطة ضمن اينكه 

شود كه بين تفكر تأملي با الگوي مديريتي مديران  مي

نتايج اين بخش از . ورزشي رابطة معناداري وجود دارد

كه عنوان ) 1393(ي واعظ فر و همكاران ها افتهتحقيق با ي

هاي مربوط به محتواي فرايند  كردند تفكر تأملي نقد فرض

ها با توجه به  نقد زمينه شود و مي حل مسئله را شامل

، )15(وضع و ارائة يك مسئله متمايز از حل مسئله است 

شود تفكر تأملي  بنابراين توصيه مي. استهمخوان 

يكي از عوامل اثرگذار در انتخاب سبك رهبري،  عنوان به

  .مدنظر مديران ورزشي قرار گيرد

ميزان اثر رابطه و  1با توجه به خروجي شكل 

شود كه  ي ميريگ جهينتبراي آن  شده محاسبه tهمچنين 

بين الگوي مديريتي با كارامدي سازماني مديران ورزشي 

رابطة معناداري وجود دارد، كه نتايج اين بخش از تحقيق 

كه الگوهاي ) 1394(ي نظري و همكاران ها افتهبا ي

ن متغيري قوي و مهم براي انديشيدن عنوا مديريتي را به

 داند يمدر مورد رفتار مديريتي و تأثير آن بر عملكرد مدير 

شود مديران  بنابراين پيشنهاد مي. ست، همسو)13(

منظور افزايش اثربخشي سازماني، از سبك  ورزشي به

رهبري مناسب استفاده كنند، ضمن اينكه كه بين چابكي 

مديران ورزشي رابطة سازماني با كارامدي سازماني 

نتايج اين بخش از پژوهش با . معناداري وجود دارد

كه اشاره ) 1395(ي شعباني بهار و همكاران ها افتهي

ي كنوني، ايجاد ها سازماني ها ضرورتداشتند كه يكي از 

همراه كاركناني چابك براي پرورش  سازماني چابك به

ط نيروي متخصص توأم با ويژگي چابكي است كه در محي

عبارت ديگر، عدم  همراه مخاطرات گسترده يا به فعاليت به

به نيازها و تغييرات پاسخگو  سرعت بهاطمينان باال، بتواند 
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شود كه  ي ميريگ جهينتبنابراين . ، همسوست)9(باشد 

هاي ورزشي براي رسيدن به كارامدي  مديران سازمان

سازماني مناسب الزم است در جهت ارتقاي سطح چابكي 

 .سازمان تالش كنند

طور كلي هدف اين پژوهش، بررسي تأثير تفكر  به

تأملي بر الگوي مديريتي مديران و نقش آن بر چابكي و 

با . اثربخشي سازماني مديران ورزشي و ارائة الگو بود

ي بند جمعبررسي تحليل اثر هر متغير بر همديگر به اين 

يتي و شود كه بين تفكر تأملي با الگوي مدير رسيده مي

بين تفكر تأملي مستقيم با چابكي سازماني رابطه وجود 

همچنين بين تفكر تأملي نقشي بر اثربخشي . دارد

ي وجود ا رابطهطور مستقيم  سازماني مديران ورزشي به

بين الگوي مديريتي با چابكي سازماني مديران . نداشت

ورزشي، بين الگوي مديريتي با اثربخشي سازماني و بين 

زماني با اثربخشي سازماني مديران ورزشي رابطة چابكي سا

با استنباط نتايج حاصله مدل . معناداري وجود دارد

) يتأملتفكر (اثر متغير پيش  براساسپيشنهادي پژوهش 

گري  با نقش ميانجي) اثربخشي سازماني(بر متغير مالك 

ارائه ) سبك رهبري و چابكي سازماني(متغيرهاي مكنون 

  .)2شكل (شود  مي

  
  پيشنهادي پژوهش مدل. 2شكل 

  

ة رابطة بين دهند نشاننتايج اين پژوهش كه  براساس

سبك رهبري با چابكي سازماني و اثربخشي سازماني 

توان گفت رهبراني كه براي سازمان خود  ، مياست

ي مناسب مشخص كرده باشند و بر فرايند امور انداز چشم

سازمان براي تغييرات ضروري توجه داشته باشند، در 

در . كنند يمايجاد چابكي سازمان خود نقش مهمي ايفا 



 1397، پاييز 22، شمارة 6نشرية رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي، دورة                                                                34

 

هاي چابك توانايي تأثير بر ماهيت  واقع رهبران سازمان

تغييرات را دارند و در جهت اثربخشي سازمان خود گام 

  .دارند يبرم

توان نتيجه گرفت كه  مذكور مي مراتب  بهت با عناي

ها براي  هاي ورزشي بايد همانند ساير سازمان سازمان

انطباق خود با شرايط متغير، از توانمندي چابكي سازماني 

استفاده كنند، كه براي اين امر نوع مديريت حاكم بر اين 

انتخاب سبك رهبري . تواند تأثيرگذار باشد ها مي سازمان

كه بتوانند با  دهد يممديران اين امكان را مناسب به 

توانايي شناسايي تغييرات، پاسخ سريع به آنها 

و توانايي انجام وظايف و عمليات در ) پاسخگويي(

، همچنين توانايي انجام )سرعت(ترين زمان ممكن  كوتاه

در ) يريپذ انعطاف(كارهاي مختلف و دستيابي به اهداف 

خود در هنگام مواجهه  جهت حفظ بقا و رضايت كاركنان

. با عوامل مؤثر داخلي و خارجي سازمان خود مؤثر باشند

ي چابكي سازماني و ريكارگ بههمچنين مديران ورزشي با 

ي آن در ساختار خود، ضمن ارتقاي شايستگي و ها مؤلفه

توانمندي كاركنان در دستيابي به اهداف سازمان، 

در اين . باشند توانند در اثربخشي سازماني مؤثر و مفيد مي

ميان شايسته است كه نقش تفكر تأملي بر انتخاب سبك 

طور  به. رهبري مديران ورزشي مورد توجه ويژه قرار گيرد

ي پژوهش حاضر تفكر ها افتهي براساستوان گفت  كلي مي

تواند از عوامل مؤثر در انتخاب سبك رهبري  تأملي مي

د بر توان همچنين سبك رهبري مي. مديران ورزشي باشد

باشد و چابكي  رگذاريتأثچابكي و اثربخشي سازماني 

رو  ازاين. سازماني نيز سبب بهبود اثربخشي سازمان شود

هاي ورزشي، بايد در انتخاب الگوي  مديران سازمان

نحو شايسته استفاده كنند،  مديريتي خود از تفكر تأملي به

ضمن اينكه در الگوي مديريتي خود، شرايطي را فراهم 

كه سازمان به چابكي الزم دست يابد تا سطح  سازند

رو مديران بايد در  ازاين. اثربخشي سازماني را ارتقا دهند

عنوان مشاور استفاده  تصميمات سازمان از كاركنان به

ي ها هيسرماكنند، چراكه سرماية انساني از ارزشمندترين 

رسد پيشنهاد اينكه  نظر مي به. رود يم شمار بهها  سازمان

ي نقش، وظايف ساز شفافهاي ورزشي در  ن سازمانمديرا

ي آموزشي تخصصي ها دورهمحوله به كاركنان، برگزاري 

مستمر در زمينة وظايف كاركنان اقدام كنند و به كاركنان 

مشاركت داشته باشند،  ها يريگ ميتصماجازه دهند در 

چراكه اين امر به تقويت انگيزش كاركنان . استمنطقي 

ا را به ابتكار عمل تشويق مي نمايد، كمك نموده و آنه

ضمن اينكه كاركنان را براي حل مسائل سازماني در 

  با اين عمل عالوه. فرايند تصميم سازي مشاركت مي دهد

 و توسعة كار محيط شرايط بهتر درك زمينة ايجاد بر

و  اهداف تحقق موجبات تواند مي حوزه، اين در پايه دانش

  .هاي ورزشي فراهم آورد سازماناثربخشي سازماني را در 
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