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 چکیده  
ورزش   وسعة ر محیط تبازاریابی اثربخش ب گونةضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب حا پژوهش 
کیفی با ماهیت   تفسیری انجام شد. پژوهش حاضر ازنوع مطالعات _ ایران به روش ساختاری  قهرمانی 
تفسیری انجام شد.   _ روش ساختاری که به  های کاربردی بودنیز ازنوع پژوهشو تحلیلی  -توصیفی 

شی خبرة  نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و مدیران ورز 15جامعة آماری پژوهش 
لفی  طریق فرایند دری انتخابی انتخاب شدند. ابتدا ازگیصورت نمونه های ورزشی بودند که به فدراسیون 

ند. در  گویه شناسایی شد  78شامل  های پژوهش ، گویه ایهای کتابخانه و مصاحبه با خبرگان و پژوهش 
ها شناسایی مؤلفه برای گویه  12 ،هایتکردند که درن شناسایی  های پژوهش راخبرگان مؤلفه  ،بعد مرحلة
 و نفوذ قدرت  نمودار ،مکوتحلیل میک تفسیری اجرا شد و با تجزیه  _  ختاریفرایند سا ،سپس. شدند 

که سطح اول   سطح بودندپنج ها دارای که مؤلفه ها نشان داد تعیین شد. یافته  مدل  اجزای وابستگی 
گونه و خالقیت و نوآوری، سطح دوم شامل مدیریت تغییر و عملکرد ارزیابی، سطح  شامل نقاط آشوب 

و سطح   یادگیری سازمانی، سطح چهارم شامل شناخت محیط تیمی و  سوم شامل طراحی ساختار، کار
ها ها بودند. با توجه به یافته و مذهبی، فناوری اطالعات و رسانه فرهنگی  پنجم شامل عوامل اقتصادی، 

ورزش قهرمانی با شناخت دقیق از محیط و ساختار   های ورزشی برای توسعةکه سازمان شود توصیه می 
گذاری و  طریق اثرای انجام دهند که زمینة توسعة سهم بازار ازگونه طراحی سازمان را به  ،جامعه

 گونه فراهم شود. مدیریت نقاط حساس و آشوب 
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 قدمهم
طول درصد در 50میلیارد دالری با رشد صنعتی ورزش، جذاب است.  بسیارورزش صنعتی  ،مروزها

. در شرایط کنونی، رشد استسرعت درحالبه صنعت برتر دنیا 10 عنوان یكی ازکه بهاست یك دهه 

و در دنیای امروز، با تغییرات و رخدادهای  تأثیر تحوالت فراوانی قرار داردصنعت ورزش تحت 

ثیرگذارند و أ رو است؛ رخدادهایی که بر همة صنایع ازجمله صنعت ورزش تهناگهانی فراوانی روب

در بخش ورزش قهرمانی ویژه ند. مدیریت ورزشی بهشووجب تحوالت عظیمی در این صنعت میم

رو هپذیری از عوامل متعددی روبدر جهان امروز، با تغییرات و اثرشدن بیشتر ورزش که با صنعتی

 ها وبه آشوب رین بهره را ببرد و نسبت های محیطی بهتاست، باید با شیوة درست مدیریت از فرصت 

مشبكی اصفهانی، وحدتی و نشان دهد ) العمل مناسبی رارویدادهای متغیر دنیای ورزش عكس

، ، گودرزی، سجادی و اسدیمیرزازاده ؛2014، فرد؛ میرزازاده و خرسندی2013، خداداد حسینی

2014 .) 

 بیش .است  گرفته قرار گوناگون هایرشته  علمی پژوهش هایجزو  1آشوب  نظریة اخیر، هایدهه در

شكلی  به آشوب که دندهمی نشان غیرخطی پویای هایمدل درزمینة عمیق مطالعات دهه، دو از

 سادة (. مفهوم2017، 2الهمیری) افتدیم اتفاق طبیعی هایسیستم  و مهندسی در گسترده، و وسیع

 یا مرجوهرج  و آشوب به کهآشوب  ةدارد. کلم جهان درمورد انساناولیة  هایبرداشت  در ریشه آشوب

(. 2016، 3رساند )هونگ و لیمی به هستی نسبت را باستان یونانیان تلقی است، شده ترجمه نظمیبی

 ازرسند؛ اما می نظربه بینیپیش، غیرقابلدرنتیجه و تصادفی نظم،بی ،جهان امور دیدگاه، این طبق

 برای بنابراین، ؛(2016، هونگ و لی، 2010، مجید زاده)نوبخت، غالمی و  ندبرخوردار قطعیت و نظم

 .(2012، 4)اسپیكمن و شارپلی کرد بررسی را پویا غیرخطی هایسیستم باید آشوب شناخت

 تالطم ،در مكانیك آن مترادف و است نظمیبی و آشفتگی ریختگی،درهم معنیبه  لغت در «آشوب»

 و آشوب ،روزمره هایمحاوره در معموالً و نظم است یا ساختار هرگونه فقدان معنیبه واژه . ایناست

، آوبری ؛ سیمارد2017دارد )الهمیری،  منفی  جنبة و است نیافتگیسازمان و نظمیبی  نشانة آشفتگی

 نتوان شاید که شودمی محسوب ریاضی مفهوم یكنظمی یب ،علمی مفهوم در(. 2018، 5و لبرگ

 دانست که قطعیت قطعیت  با همراه بودناتفاقی نوعی آن را توانمی اما ؛کرد تعریف دقیق آن را خیلی

 دهدنمی روی خارجی هایاختالل علتو به دارد درونی دالیل نظمیبی کهدلیل است بدین آن
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؛ (2018 ،2آلوز، دوارتا و داموتا ؛2018، سیمارد، آوبری و لبرگ؛2015، 1، کوکاماز و اویاروگلو)گوکسو

 و نظمیبی دیگر امروزه ،آن نظری و علمی شدن ابعادروشن و جدید نگرش پیدایش با ،درواقع اما

 وجود نظمیبی بلكه شود؛نمی تلقی ریختگیدرهم ی ونیافتگی، ناکارایسازمان  مفهوم به آشوب

)بیسچی  دارند را خود خاص ویژگی که ستا پویا هایپدیده اتفاقی در و بینیپیشغیرقابل هایجنبه 

نیز   مهمی  بسیار بازتاب که  است فردیمنحصربه  هایویژگی دارای  آشوب نظریة .(2014، 3و بیاردی

سنتی  پارادایم پیكرة بر جدی یضررهای هاویژگی این کهطوری به ؛است کرده ایجاد مدیریت در

دهند می مرتبط شكل علوم سایر و مدیریت در را ایتازه پارادایم اساس و کنندمی وارد مدیریت

؛ 2014،  ، گودرزی، سجادی و اسدیمیرزازاده ؛6، 2014، 5رادو، لیویو و کریستین  ؛2009، 4)کول

 خود در پژوهش (2009) 7ویلدینگها است. یكی از این ویژگی 6ای و اثر پروانه (2017الهمیری، 

 به جوی کنندةبینیپیش معادالت در شرایط اولیة جزئی یتغییر که رسید نتیجه این به شگفتیبه

جهانیان و به نقل از ، 2009ویلدینگ، ) شودمیمنجر ها آن  از حاصل نتایج در شدید بسیار تغییرات

 در نظمبی های. سیستم گونه استهای آشوبویژگی دیگر سیستم 8(. سازگاری پویا2016زارع، 

 بین یی راپویا سازگاری و وعی تطابقـن و کنندمی عمل زنده موجودات مانند محیطشان با ارتباط

مشخصة دیگر  9های عجیب(. جاذبه2016)هونگ و لی،  کنندمی جاد ـای ونشانـپیرام محیط و ودـخ

 هایجاذبه را هاآن  برخی  لدلیهمینبه و هستند نظمبی هایگونه است. جاذبههای آشوبسیستم 

 نوعی آشوب نظریة در است. 10مانایی، خودگونهآشوبهای ویژگی دیگر سیستم اند. نیز نامیده نظمبی

و  است کل مشابه و همانند الگو  از  هر جزئی  کهترتیب بدین است. تشخیصقابل وکل اجزا  بین شباهت

ویلدینگ، کند ) ایجاد وحدت نوعی تواندنیز می سازمان اعضای رفتار در ویژهبه یخودمانای خاصیت

 (.2017الهمیری،  ؛2015حری و هاشمی،  ؛2009

 یا گیریدر تصمیم  نشدنموفق  واست   بینیپیشقابل یندیفرا گیریتصمیم  مدیریت، سنتی نگرش در

افروز، تالش است )میرسیدی و دل و بینیپیش فنون محدودیت از ناشی یا اطالعات فقدان از ناشی

توان دریافت که تمامی ی میراحتبه  ،آشوب ررسی مقاالت و کتب مربوط به نظریة(. با ب2016
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در یك محیط  1راهبردی ندمدت و ریزی بلهستند که برنامه عقیدهزمینه همپژوهشگران دراین 

، (. در چنین شرایطی2014، است )نمازی، حاجی ها و چنارینظم و آشوبناک کاری بیهوده بی

که سلیقة مخاطبان و و رخدادهای گوناگونی است ا هتأثیر آشوب طور مداوم تحتجهان ورزش نیز به

، رویدادهای غیرمنتظره و تغییرات د. همچنینندههای مشتریان را تغییر مینیز نیازها و سلیقه

اساس شرایط  ریزی براجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیاز به برنامه هایجانبه در محیطسریع همه 

؛ سلیتو و 2015، 2یریاست )بالولی و ه ازپیش مشهود کردهمتغیر محیطی را در صنعت ورزش بیش

برای هر نوع حرکت بازاریابی  ،امروزه براین،افزون  (.2018 4؛ کانینگهام،2017، 3فونتانوکیتیتاورن 

اقتصاد و تجارت بدون مرز و  یعنی ؛شدن بازارر امروز ضرورت دارد. جهانیاآگاهانه و هدفمند در باز

ها و بهبود مقررات و قوانین افزایش توانمندی، نگرش سیستمی، بینش وسیع، حرکت هدفمند الزمة

جامع تجاری برای ایجاد ارتباط بین  صورت یك فلسفةر چنین محیطی پویا، بازاریابی بهاست. د

(. نكتة 2018؛ کانینگهام، 2018، 5ن و بازار تكامل یافته است )براگ، روبرتو، هریس و برونلسازما

ها، نی و گسترده است و قهرمانان، تیمزشی بسیار غ توجه این است که طیف بازاریابی ور درخور

بازاریابی  دلیل،همیندهد و بهحصوالت و خدمات ورزشی را پوشش میها، رویدادهای ویژه، ملیگ

ثر از سیاست، شدت متأ ، ورزش در محیطی قرار دارد که بهزیرا  ورزشی بسیار مشكل است؛

(. 2018، 6، پدرسون و وایتپاتریكمحیطی است )کرکای هدادهای فرهنگی و اجتماعی و آشوب روی

مدیریت  فرایند کارآمدامروزه تجارت ورزشی باید یك  ،(2009) 7طبق تعریف پیتز و استاتالر

ای بازاریابی اجز  سازی، مدیریت و ارزیابی همةشامل پیاده فراینداین شد و بازاریابی ورزشی داشته با

بعدی است یریت بازاریابی ورزشی یك عمل چند(. مد2018، 8ورزشی است )پودر، کالرک و فینچ

ابی ورزشی، انتخاب و مدیریت طرح بازاری بازاریابی ورزشی، تهیة ه شامل تعیین اهداف برای راهبردک

سازمانی، تنظیم و  بازاریابی ورزشی، تنظیم یك طرح مالی، ایجاد و مدیریت یك ساختار کارکنان

رزشی و مدیران عالی و نیز هماهنگی همة بازاریابی و کارکنان بندی، رابط بیننظارت بر زمان

بالولی و پذیرند )وامل از بسیاری از شرایط محیطی تأثیرکه این ع  های بازاریابی ورزشی استفعالیت

 (.2017سلیتو و فونتانوکیتیتاورن،  ؛2018، 9وانگ و تانگ؛ 2014هیری، 
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تواند که یك رویكرد کوچك میخود نشان دادند  ( در پژوهش2015پناهی )مرزبان و شریعت

گیرد و  پیچیده و آشوبناک مغز را دردست های بسیار کوچك کنترل سیستمازطریق اعمال انرژی 

ند. کنصادی نیز مانند مغز انسان عمل میها و محیط اقت. سازمانخاستگاه اصلی آگاهی باشد

رایندی آشوبی و یمت و بازده نقدی فشاخص قکه ( نشان داد 2014نمازی و همكاران ) پژوهش

، قابلیت تبع آنبازار سرمایه دارد و به نداشتنکاراییند و این نتیجه داللت بر کنمعین را تجربه می

سیستم بورس اوراق که  ( معتقدند2015حری و هاشمی ) ،مدت را دارد. همچنینبینی کوتاهپیش

های کند که با استفاده از نظریة آشوب و روشآشوبناک پیروی می بهادار تهران از یك سیستم

های ( معتقدند در مكانیسم2017) 1بینی است. کیلوتچنیكوف، سیگووا و بیزروف پیشتحلیلی قابل

ادفی در های فراکتالی و رخدادهای تصو اقتصاد کالن هر دو بخش دیدگاه موجود در اقتصاد خرد

( 2017) 2ممدلی ،راستادرهمین .کنندبینی بهتر اقتصاد کمك میبه پیشاقتصاد دارای اثر هستند و 

تر کند و ازی را در بازار بورس و ارز سادهستواند مدلومرج میکه تشخیص هرج  گزارش کرد

( تأکید کردند 2012) مرج را توصیف کند. اسپیكمن و شارپلیوتواند هرجمیمعادالت انتگرال ساده 

. کندگری در کشور مكزیك فراهم میواقعی برای مدیریت بحران گردش یارچوبهچب آشو که نظریة

آشوب برای مدیریت بحران در گردشگری در شرایط   ها یك مدل پشتیبان را براساس نظریةآن 

که با توجه به معتقدند ( 2016افروز )ران در کشور مكزیك پیشنهاد کردند. میرسیدی و دلبح

بیمارستان الگوی ضروری است که مدیران  یریت راهبردی آشوببری بر مدثیرگذاری سبك رهتأ 

( 2016جهانیان و زارع )، ها اجرا کنند. همچنینمدیریت راهبردی در زمان آشوب را در بیمارستان 

ها و راهبرد سازمانی پروژه( در بهبود ایجاد هماهنگی بین 2016) 3در مدیریت آموزشی، هاسه و بكر

یادگیری ( در بهبود 2014) میرزازاده، گودرزی، سجادی و اسدیمرج، وو ایجاد جذابیت در هرج

هوش رقابتی و توان رقابتی  ( در توسعة2016زاده )فرد و اسماعیلسازمانی در ورزش، خرسندی

 ،های قدیمیریهای جدید و حذف فناو( در توسعة فناوری2016رزشی و هونگ و لی )های وسازمان

( کاربرد 2018)، آوبری و لبرگ سیماردگونه را تأیید کردند. وباهمیت و اثر مثبت مدیریت آش

بینی شاخص اقتصادی ( در پیش2018)، دوارتا و داموتا مدیریت شهری، آلوز آشوب را در نظریة

 4گونه و الهمیری و بكیروسمفهوم سازگاری پویای مدیریت آشوبداوجونز و تشابه تغییرات با 

بیسچی و بایاردی  ثر دانستند.مؤهای زمانی متفاوت کوین در دورهبیتبینی بازار ( در پیش2018)

کننده باشد و در شرایط تواند گمراهبعدی بازاریابی مینشان دادند که مدل خطی و یك (2014)

 
1. Klioutchnikov, Sigova & Beizerov 

2. Mammadli 

3. Hasse & Bekker 

4. Lahmiri & Bekiros 
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گونه های غیرخطی برای شرایط آشوب ها و برنامهومرج و رفتار غیرخطی بازار الزم است تا مدلهرج

قدند که برای بازاریابی ازطریق ورزش باید ( معت2018)روبرتو، هریس و برونول ، براگ .تدوین شوند

روهای مضر باید غذایی و داو از تبلیغ مواد غذایی سالم و مفید را تبلیغ کنندموادورزشكاران 

اساس شرایط متغیر اجتماعی و نیازهای روز جامعه تبلیغات را ، باید برعبارتیجلوگیری شود و به

های ورزشی که بازاریابی چندسطحی مكمل( نشان دادند 2018) 1کاردناس و تارلوسكی م داد.انجا

 تواند برای ورزشكاران کامالً غیراخالقی است و این مسئله میولی کامالً ؛قانونی است کامالً

ض برخی از کارشناسان و نهادهای مربوط را برانگیخته ضروری باشد که این امر شكایت و اعتراغیر

ی اجتماعی هاازها و مقتضیات اخالقی و مسئولیت ها باید برای تبلیغات به نیست؛ بنابراین، سازمانا

( 2018) ، پدرسون و وایتیكپاترکرک ،راستادر شرایط موجود و آیندة سازمان توجه کنند. درهمین

تجارت ورزشی در آموزش عالی به تجربة دانشجویی جدید،  همكاری بازاریابی و گزارش کردند که

کالرک و ، پودر ،ده است. همچنینمنجر ش سازی با نیاز جامعهنگکار و بهبود هماهوتوسعة کسب 

ظهور در بازار های درحالهای بازاریابی هدف از فرصتگیری سازمان( به چگونگی بهره2018)فینچ 

  .بینی توجه کردندپیشیط غیرقابلدر رقابت با یكدیگر در شراورزشی 

که   آشوب نظریةبرگرفته از ارچوب جدید مدیریت هچ ،پیشین هایطورکلی و با توجه به پژوهشبه

های پویای در سازمانباید  ،گیرددر برمیله بازاریابی و مدیریت بازار مج را ازسطوح زیرین خود  همة

که امكان  بگیردنظر تعامل مؤثری را در، عملیاتداشتن الگوی خاصی از جای درنظرامروزی به 

؛ بویكك، کوباکی، تییل و 2014آورد )بیسچی و بیاردی،  فراهمنشده را بینیمدیریت شرایط پیش

ها یا کنترل آینده به مدیران انجام طرح، برای توانایی دلیلهمین (. به2016، 3، ویلیرز2015، 2پانگ

واکنش شرایطی مناسب را گسترش دهند تا برای  سطوح سازمانی خود، شود که در همةمی توصیه 

، با بنابراین ی بازار آمادگی کامل داشته باشند؛نشده و تغییرات ناگهانبینییشپ به وقایع و حوادث 

کردن آشوب در کشور ما و با توجه به چندان مناسب مدیریتکیفیت نهتوجه به شواهد حاکی از 

کردن که درراستای مدیریترسد نظر می، بهای آشوبی استبازاریابی ورزشی مقوله كه ورزش و این

جهت گونه و استفاده از آشوب درسازی فرهنگ آشوبباید نسبت به پیاده آشوبمناسب شرایط 

تا با تحوالت  شودسهم بازار و ارتقای عملكرد بازاریابی اقدام  توسعة ایجاد فرصت در بازار هدف،

؛ میرزازاده، 2010، 4اسالتر، اولسون، تماس و هولتشود ) ی ایجادمعاصر سازگارجهانی ورزش 

آن در جوامع  ، ورزش و توسعةعبارتی(. به2016هسه و بكر،  ؛2014، گودرزی، سجادی و اسدی

 
1. Cardenas & Tarlovsky 

2. Buyucek, Kubacki, Thiele & Pang, 

3. Villiers 

4. Slater, Olson, Tomas & Hult 



 187                                                                     ...گونة بازاریابیفرد: طراحی مدل مدیریت آشوبخرسندی
 

د گونه و ایجاگونه است و با توجه به محیط آشوب گیری از مدیریت آشوب امروزی نیازمند بهره

رهنگی، اقتصادی و اجتماعی و اثرهای آن بر ورزش  های فناگهانی و محیطی در همة زمینه تغییرات 

گونه هستند بازاریابی براساس الگوی آشوب های ورزشی نیازمندهای ورزشی، سازمانو سازمان

تواند گونه می(. بازاریابی براساس الگوی آشوب 2014، )میرزازاده، گودرزی، سجادی و اسدی

ها و تغییرات ناگهانی محیطی ابی در جهان ورزشی سرشار از آشوب ثر در مدیریت بازاریراهكاری مؤ

های ر افزایش سهم بازار سازمانب ثیر آناهمیت مدیریت بازاریابی صحیح و تأباشد. با توجه به 

جتماعی، اقتصادی و بودن محیط ا گونههای ورزشی و آشوب ویژه سازمانتولیدی و خدماتی، به

مفهوم ، الزم است تا های صنعتی ازجمله صنعت ورزشاثرهای آن بر تمامی فعالیت فرهنگی و

د )میرزازاده و های تولیدی و خدماتی توسعه یابگونه در سازمانبازاریابی در شرایط آشوب 

 (.2014فرد، خرسندی 

و وابستگی آنان سازمان های ورزشی وجودی  در ورزش قهرمانی با توجه به فلسفةبازاریابی  ،امروزه

براساس نیازهای موجود و سازمان های ورزشی ت فراوانی دارد و الزم است تا از بخش دولتی اهمی

و حامیان  های مناسبی برای بازاریابی و جذب مخاطبانگونة ورزش، برنامهمحیط متغیر و آشوب 

خاطبان بیشتری را در رشتة ورزشی خود راستا تالش کنند تا بتوانند ممالی داشته باشند و دراین

ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید با تقویت اسالمیجذب کنند. ورزش قهرمانی جمهوری 

كرد بازاریابی این بخش عمل در جهان برای توسعة گیری از علم روز بازاریابیکمیتة بازاریابی و بهره

؛ 2014فرد، د )میرزازاده و خرسندی بهبود بخشطور مداوم عملكرد خود را د و بهتالش کن

قهرمانی برای محیط متغیر و  الزم است برای ورزش (؛ اما2016زاده، فرد و اسماعیلخرسندی 

های اطالعاتی و ارتباطی قرار و انفجار فناوری  کنونی که در شرایط انقالب صنعتی چهارم گونةآشوب 

ر سازمان است ه ند. بازاریابی قلب تپندةابی سنجیده شوبازاری ی مناسب برای توسعةراهبردهای ،دارد

ش روی ورزش های پیها راه به جایی نخواهند برد. با توجه به فرصتو بدون بازاریابی مؤثر، سازمان

، کنونی گونةهای درست بازاریابی برای محیط آشوبی از روشگیرقهرمانی، الزم است با بهره

و طراحی تحلیلی  ةمطالعحاضر با هدف  ند؛ بنابراین، پژوهشذ شواتخاراهبردهای مناسب بازاریابی 

 ایران اسالمیجمهوری  قهرمانیورزش  ةبازاریابی اثربخش در محیط توسع ةگونمدیریت آشوب مدل 

 .ه استانجام شد
 

 پژوهش  شناسیروش
کاربردی است  هایتحلیلی و ازنوع پژوهش -کیفی با ماهیت توصیفی نوع مطالعاتحاضر از پژوهش

نفر از اساتید و نخبگان  15تفسیری انجام شده است. جامعة آماری پژوهش _ تاری که به روش ساخ

گیری صورت نمونه های ورزشی بودند که بهمدیریت ورزشی و مدیران ورزشی خبرة فدراسیون 
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شدند. افراد آشنایی قبلی آنان با موضوع پژوهش انتخاب  تجربیات و ه به تحصیالت،انتخابی با توج

بودند که در حوزة مدیریت بازاریابی نفر از اساتید مدیریت ورزشی  10جامعة آماری پژوهش 

که دارای بودند های ورزشی ها و تألیفات متعددی داشتند و نیز پنج نفر از مدیران فدراسیون پژوهش

خش بازاریابی فعالیت و مدیریت در ب بدنی بودند و سابقةرشتة تربیتمدرک تحصیلی دکتری در 

  اسیون های ورزشی داشتند.فدر

 :شرح هستندمراحل اجرای پژوهش بدین

و مراجعه به سایر مطالعات،  ایهای کتابخانهلفی، مصاحبه با خبرگان، پژوهشطریق فرایند دابتدا از

ورزش  گونة بازاریابی اثربخش در محیط توسعةبه مدیریت آشوب های مربوط به عوامل مربوط گویه

براساس  ،بعد ند. در مرحلةگویه شناسایی شد 78مجموع قهرمانی ایران شناسایی شدند که در

 های که آن هایها در مؤلفهو هرکدام از گویه  کردندشناسایی را  های پژوهشمؤلفهخبرگان ها، گویه

خش در گونة بازاریابی اثربمؤلفه برای مدیریت آشوب  12 ،درنهایت ند.قرار گرفتکردند،  شناسایی

. در این های پژوهش را در برگرفتندورزش قهرمانی ایران شناسایی شدند که گویه محیط توسعة

ها با یكدیگر ، ابتدا شیوة ارتباط مؤلفهتفسیری اجرا شد. در این روش _ فرایند ساختاری ،مرحله

ؤلفة دیگر ها از مکدام مؤلفه ،شوندمنجر میبه دیگری ها تعیین شد و مشخص شد که کدام مؤلفه

. سپس، این ها فاقد ارتباط هستندها ارتباط دوطرفه و کدام مؤلفهکدام مؤلفه ،اثرپذیر هستند

م مستقیعداد صفر و یك در جدول لحاظ شدند و در مرحلة بعد، ارتباطات غیرصورت اامتیازات به 

ها و تعداد سطوح مؤلفه ها انجام شد و بندی مؤلفه، سطح. در انتهاندها نیز در جدول لحاظ شدمؤلفه 

گونة تفسیری برای مدیریت آشوب _ ساختاری و مدل نهایی  های هر سطح تعیین شدندمؤلفه 

با استفاده از روش  ،دست آمد. همچنینه ورزش قهرمانی ایران ب بازاریابی اثربخش در محیط توسعة

 د.ری تعیین شتفسی -ساختاری اجزای  وابستگی و نفوذ قدرت نمودار 1مكوتحلیل میكجزیه ت
 

 نتایج
 هاهای آنگویه هستند که با بررسی نظر 78، شناسایی کردند خبرگانهایی که در پژوهش گویه

شناسایی شدند.  ،انی ایرانورزش قهرم گونة بازاریابی اثربخش در محیط توسعةدربارة مدیریت آشوب

، نهایتند که دردگونه شناسایی شهای مدیریت بازاریابی آشوبها مؤلفه در مرحلة بعد، از این گویه 

 2وسیلة آزمون فریدمنها به شرح جدول شمارة یك هستند و بهند. این مؤلفه دمؤلفه شناسایی ش 12

 محاسبه گردید.ها ای آن میانگین رتبه

 
1. Micmac 

2. Fridman 
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های مدیریت مؤلفه برای گویه  12های پژوهش، برمبنای یافتهبا توجه به جدول شمارة یك، 

در مرحلة بعد  گونة اثربخش در محیط توسعة ورزش قهرمانی ایران شناسایی و معرفی شدند.آشوب 

های پژوهش شناسایی شد. ساختاریافتة اولیه، ارتباط بین مؤلفه برای تشكیل ماتریس خودتعاملی 

شود. درج می Vساز رسیدن به عامل ستون باشد، در جدول عالمت اگر عامل موجود در سطر زمینه

شود. اگر ارتباط دوطرفه بین درج می Aساز رسیدن به سطر باشد، عالمت اگر عامل ستون زمینه 

شود و اگر هیچ ارتباطی بین دو مؤلفة سطر و ستون برقرار رج مید Xعوامل برقرار باشد، عالمت 

 شود.درج می Oنباشد، عالمت 
 

 ورزش قهرمانی ایران گونة بازاریابی اثربخش در محیط توسعةهای مدیریت آشوبمؤلفه -1جدول 

 ایمیانگین رتبه گویه ردیف

 88/8 فناوری اطالعات و ارتباطات  1

 41/9 هاخبرگزاریها و رسانه 2

 65/12 گونهنقاط حساس و آشوب 3

 61/7 ساختار فرهنگی و مذهبی 4

 44/7 عوامل و ساختار اقتصادی 5

 54/6 های ورزشیطراحی مناسب ساختار سازمان 6

 99/5 عملكرد و ارزیابی های سازمان های ورزشی 7

 42/11 مدیریت تغییرات سازمانی 8

 56/9 محیط درونی و بیرونیشناخت مدیران از  9

 20/10 خالقیت و نوآوری نیروهای سازمان 10

 41/10 توانمندسازی و یادگیری سازمانی 11

 84/9 ها و کار تیمیمدیریت تیم 12
 

 

ها به یكدیگر با استفاده از نظر خبرگان شناسایی شد و با های مؤلفه در جدول شمارة دو، وابستگی

شده، ارتباط دوسویه، نبود ارتباط، تقدم و تأخر عوامل با نمادهای مربوط نمادهای ارائهاستفاده از 

 شناسایی شدند.
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 ساختاری اولیه یافتةماتریس خودتعامل -2جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  X V X X V O V V V X O 

2   V X X O O O V O O O 

3    X X A A X A X A A 

4     O V O V V O O O 

5      V V V V O V O 

6       V X A A X X 

7        X A A A X 

8         A X A X 

9          V V X 

10           X X 

11            X 

12             

 

با توجه به جدول شمارة سه، میزان ارتباط بین عوامل که در مرحلة قبل شناسایی شده بود، با اعداد 

 تفسیری جایگزین شد._ صفر و یك در جدول طبق قانون روش ساختاری 

 
 نظر خبرگانماتریس دسترسی اولیه با اجماع -3جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

6 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 

7 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

8 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

9 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

11 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

12 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
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نظر خبرگان ارتباط سایر عوامل با یكدیگر تعدیل شد و چنانچه ارتباطی در این مرحله، با اجماع

غیرمستقیم بین عوامل بود، در این مرحله لحاظ گردید و تغییرات نهایی در امتیازات جدول انجام 

گونة اثربخش  گانة مدیریت آشوبچهار، برای هرکدام از عوامل دوازده شدند. با توجه به جدول شمارة 

بازاریابی در محیط توسعة ورزش قهرمانی ایران، میزان نفوذ در سایر عوامل و وابستگی به عوامل 

ها میزان نفوذ و وابستگی شناسایی شد و نیز نفوذ و دیگر تعیین شد و در انتهای سطرها و ستون

 یین شد.وابستگی هر عامل تع
 

 میزان نفوذ و وابستگی نظر خبرگان با ارائةماتریس دسترسی نهایی با اجماع -4جدول 

 نفوذ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 

2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7 

3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5 

4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 8 

5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 9 

6 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 6 

7 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 

8 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 

9 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 

10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5 

11 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 7 

12 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

  8 7 7 6 11 7 9 4 4 12 4 5 وابستگی
 

گونة بازاریابی اثربخش در های مدیریت آشوب بندی مؤلفهبا توجه به جدول شمارة پنج و سطح

محیط توسعة ورزش قهرمانی ایران مشخص شد که عوامل در پنج سطح قرار دارند که سطح اول 

های های هفت و هشت، سطح سوم شامل مؤلفه، سطح دوم شامل مؤلفه10های سه و شامل مؤلفه

های یك، دو، چهار و های نُه و سطح پنجم شامل مؤلفه، سطح چهارم شامل مؤلفه12و  11شش، 

 پنج هستند.
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 بندی سطوح مدلسطح -5جدول 
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ورزش قهرمانی  محیط توسعةگونة اثربخش در تفسیری مدیریت آشوب_ روجی ساختاری مدل خ -1شکل 

 ایران
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ها در ساز هرکدام از مؤلفه شود و عوامل زمینه ها مشاهده میدر شكل شمارة یك ارتباطات بین مؤلفه 

و مذهبی اساس، عوامل ساختاری اقتصادی و ساختارهای فرهنگی براین اند؛گانه ارائه شدهسطوح پنج

، شناسایی های ورزشی هستندتغییرات در سازمانساز بروز عنوان اولین سطوحی که زمینه به

ه بر صنعت ورزش دارند نیز ای کفناوری اطالعات با توجه به اثرهای عمده ها وشوند و رسانهمی

شناخت مدیران از محیط درونی و بیرونی و در  ،ساز هستند. در سطح چهارمهای زمینهدیگر مؤلفه 

دگیری سازمانی و ورزشی، توانمندسازی و یا های، طراحی مناسب ساختار سازمانسطح سوم

دیریت تغییرات سازمانی و م ،در سطح دوم تیمی قرار دارند. همچنین، ها و کارمدیریت تیم

گونه و خالقیت و باالترین سطح، نقاط حساس و آشوب  های ورزشی و درهای سازمانارزیابی

 های سازمان قرار دارند.نوآوری 

تحلیل قدرت وتجزیه ،هدف از تحلیل ماتریس. وتحلیل رقابت ارائه شدماتریس تجزیه، بعد در مرحلة

اول شامل معیارهایی است که دارای قدرت هدایت و  ةخوش. ستا هدایت و قدرت وابستگی متغیرها

ت ضعیف با الدارای اتصا ،زیرا ؛شوندوابستگی ضعیف هستند. این متغیرها تقریباً از سیستم جدا می

اما قدرت  ،گیرند که قدرت هدایت ضعیفدوم قرار می ةخوش متغیرهای وابسته در. سیستم هستند

یارهای پیوندی قرار دارند که هم قدرت هدایت و هم قدرت سوم مع ةخوشدر . یی دارندالوابستگی با

تواند سیستم را هر نوع تغییر در آنان می ،زیرا ؛وابستگی قوی دارند. این متغیرها غیرایستا هستند

همراه یی بهالمستقل است که قدرت هدایت با یچهارم شامل معیارهای ةخوش .قرار دهد تأثیرتحت

 (.2018، ؛ امین بیدختی، نعمتی، رضایی و محمدی2017د )بمانزاده، دارنقدرت وابستگی پایینی 

 
 قدرت وابستگی و هدایت ابعاد مجموع دستیابی،  -6 جدول

 

مك وابستگی با استفاده از روش میك -ماتریس نهایی قدرت هدایتبا توجه به جدول شمارة هفت و 

 12و  11های های نفوذ، مؤلفههای یك، دو، چهار، پنج و نُه مؤلفه شود که مؤلفه مشاهده می

 های وابسته هستند.مؤلفه 10های سه، شش، هفت، هشت و های پیوندی و مؤلفهمؤلفه 

 
 

 

 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماتریس 

 8 7 5 8 6 4 6 9 8 5 7 11 هدایت

 8 7 7 6 11 7 9 4 4 12 4 5 وابستگی
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 مکوابستگی با استفاده از روش میک -ماتریس نهایی قدرت هدایت -7جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه 
 گونة بازاریابی اثربخش در محیط توسعةپژوهش حاضر با هدف مطالعة تحلیلی مدیریت آشوب 

منظور، با انتخاب جامعة خبرگان انجام شد. بدین تفسیری_ به روش ساختاری  ،ورزش قهرمانی ایران

تفسیری _ به روش ساختاری  ،و در مراحل بعد ی شدندشناسای های پژوهشو مراجعه به آنان مؤلفه 

های پژوهش، ند. براساس یافتهتفسیری قرار گرفت_ طوح مدل ساختاری و در سشدند بندی ه رتب

ها و رسانه ،فرهنگی و مذهبیعوامل اقتصادی،  و های ساختاریمؤلفه شامل سطح پنجم 

صنعت ورزش از   جملهها در صنایع ازاست. بیشترین آشوب تكنولوژی و اطالعات نیز ها و خبرگزاری 

بر کیفیت و کمیت ورزش قهرمانی  زیادیند. ساختار اقتصادی جامعه تاحدشواین عوامل آغاز می

مدیریت اجرایی قبیل رکود و تورم، و مشكالتی از های اقتصادیاست و با ایجاد بحران ثیرگذار تأ 

کنند و ورزش در ی نسبت به ورزش قهرمانی هزینه میترضروری  عوامل کشور، منابع را درزمینة

یر قرار گیرد؛ اما این مسئله اهمیت ثتأ تواند تحتگیرد و از این منظر میهای بعدی قرار میاولویت 

های ایجادشده استفاده کنند و حتی هرمانی بتوانند از آشوب مل ورزش قها و عوادارد که فدراسیون 

، مشكالت ارز و افزایش قیمت آن تأثیر بسزایی بر مثالطوره فرصت تبدیل کنند؛ بهها را بتهدید

المللی و جذب ورزشكاران و مربیان خارجی های بینویژه در موضوع اعزام ها، بهعملكرد فدراسیون 

در ورزش  هایینند زمینة ایجاد تالطمتواو مذهبی میمل فرهنگی عوا ،د داشت. همچنیننخواه

به سود ورزش قهرمانی استفاده کرد. نمونة بارز این ها نیز باید که از این آشوب د نقهرمانی باش

            12 

 11  نفوذ  1     پیوندی 

        10 

        5    9 

    12  9  4    8 

     11   2    7 

 8  6         6 

 5  خودمختار    10   وابسته 3

   7     4 

            3 

            2 

            1 
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مناسبات با زمانی این توان با همهای دینی هستند که میمسئله اعتقادات مذهبی و مناسبت

مذهبی از رویدادهای ورزش قهرمانی را و های فرهنگی زمینة حمایت دستگاهرویدادهای ورزشی 

 بین بر ترویج شعائر مذهبی ازطریق ورزش، ارتباطی دوسویهط رکود، عالوهتوسعه داد و در شرای

یدادهای ورزش قهرمانی را و حمایت عمومی و سازمانی برای رو ورزش و مناسبات مذهبی ایجاد کرد

ساز اصلی ی و مذهبی در جامعه پایه و زمینه ای کالن اقتصادی و ساختار فرهنگ. ساختارهجذب کرد

د؛ بنابراین، الزم است تا مدیران در صنعت ورزش خواهد بو هاتغییر و تحوالت و تالطمبسیاری از 

و کنند بینی المپیك این تغییر و تحوالت را تاحدودی پیشملی  های ورزشی و کمیتةفدراسیون 

تا بتوانند از این شرایط استفادة مفید کنند و از ایجاد آسیب  مناسب داشته باشند رنامةها ببرای آن 

معتقدند ( 2014)نمازی، حاجیها و چناری راستا، درهمین. ش قهرمانی جلوگیری کنندورز به پیكرة

( 2015د. حری و هاشمی )نکنرایندی آشوبی و معین را تجربه میشاخص قیمت و بازده نقدی فکه 

( 2017)یك سیستم آشوبناک و کیلوتچنیكوف، سیگووا و بیزروو  وی بورس اوراق بهادار تهران از پیر

های پژوهش حاضر قتصاد خرد و اقتصاد کالن را تأیید کردند که با یافتهرخدادهای تصادفی در ا

تشابه بینی شاخص اقتصادی داوجونز و ( در پیش2018)همسو هستند. آلوز، دوارتا و داموتا 

 گونة ها به اثرهای آشوب گونه را تأیید کردند که همة این پژوهشتغییرات، اهمیت مدیریت آشوب 

براگ، . های پژوهش حاضر همسو هستندمل اثرگذارند و با یافتهد که بر سایر عواناقتصاد اشاره دار

و ( نیز بر اهمیت عوامل اخالقی 2018وسكی )و کاردناس و تارل (2018) روبرتو، هریس و برونول

های پژوهش حاضر گونه در ورزش تأکید کردند که با یافتهمقتضیات فرهنگی در مدیریت آشوب 

به اثرپذیری عوامل ( 2016زاده )سماعیلفرد و امطالعة خرسندیهای ، یافته. همچنینهمسو هستند

 های پژوهشاشاره دارند که با یافتهدر ورزش گونه اجتماعی در رقابت و مدیریت آشوب  اقتصادی و

 .حاضر همسو هستند

عنوان سایر اطالعات و عوامل ارتباطی به تكنولوژی و فناورینیز ها و ها و خبرگزاری اهمیت رسانه 

گونة بازاریابی اثربخش در محیط مدیریت آشوب تفسیری _ عوامل پایه در مدل مفهومی ساختاری 

د و با ها نقشی انكارنشدنی دارن، رسانهدر ورزش قهرمانی ،. امروزهقهرمانی ایران هستندتوسعة ورزش 

اهمیت داشتن دهند و می اهمیت یك رویداد را افزایش میترویج و تبلیغ و هدایت اذهان عمو

های ها و تكنولوژی ها و خبرگزاری رسانه آورند.وجود مین و هواداران را به های مشتریادیدگاه

به سود مثبت  هایود کیفیت رویداد در ایجاد تالطمبهب ،اخبار و همچنین تباطی برای مخابرةار

مندی و توجه افراد را توانند موجی از عالقهورزش قهرمانی نقش بسیار مؤثری خواهند داشت و می

جذب مالی را حامیان  ،نتیجهن و دراو بینندگان فراوان و هوادار زشی جذب کنندسوی رویداد وربه

لی اهمیت بسزایی برای رشد و له در شرایط رکود اقتصادی و معضالت ماورزش کنند که این مسئ
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مغز که ( معتقدند 2015پناهی )و شریعتخواهد داشت. مرزبان توسعة ورزش قهرمانی در کشورمان 

ها در ایجاد رسانه گونه است که تأثیر فرایندهای آشوبکند و آگاهی تحتی پیروی میاز فرایند آشوب

( نیز 2016د. هونگ و لی )ثر خواهند بوهای افراد بسیار مؤها و تغییر در تفكرات و دیدگاهاین آشوب 

 که با عاتی و ارتباطی بر ایجاد آشوب تأکید کردندهای اطالدر پژوهش خود به تأثیر فناوری

 .های پژوهش حاضر همسو استیافته

بیرونی یت شناخت مدیران از محیط درونی و اهم ، بهریتفسی_ در سطح بعدی مدل ساختاری 

 های محیط استها و ویژگیشناخت مدیران سازمان برمبنای ماهیت عملكرد رسانهاشاره شده است. 

مدیران باید با کسب اطالع از وضعیت اقتصادی و  ،عبارتیها اشاره شد. بهکه در سطح قبلی به آن

خوبی ا محیط واقعی ورزش قهرمانی را بههبت با رسانهو شناخت و ارتباط مث اجتماعی محیط

و  را تحلیل کنندمحیط بازار ورزش خوبی در شرایط کنونی، مدیران ورزشی باید بهشناسایی کنند. 

جمله عوامل متعددی از ثر از عواملدرونی سازمان و محیط خارجی که متأ شرایط  ید باآنان با

 ین شناخت وسیع از محیط باید به توسعةآشنا باشند. اشد،  ها اشارهآن صادی و فرهنگی که بهاقت

ند شود و مدیران ورزشی بتوانمنجر فراغت بت به سایر عوامل مربوط به اوقاتسهم بازار ورزش نس

ود را توسعه های مختلف بازار ورزشی سهم بازار خافراد را جذب صنعت ورزش کنند و در بخش

( اهمیت 2016) دارد. هاسه و بكرنیاز سایر صنایع تفریحی دهند و این مهم به شناخت مناسب 

بیرونی، سازمانی با محیط درونی و  ها و راهبردگونه در ایجاد هماهنگی بین پروژهمدیریت آشوب

 ای بازار ورزشی وهیابی از فرصتهای بازارگیری سازمان( چگونگی بهره2018) در، کالرک و فینچپو

( کاربرد نظریة آشوب را در تحلیل درست مدیریت شهری مؤثر 2018) رد، آوبی و لبرگسیما

  های پژوهش حاضر همسو هستند.دانستند که با یافته

های ورزشی، تفسیری، عوامل طراحی مناسب ساختار سازمان_ در سطح بعدی مدل ساختاری 

توان گفت ، میعبارتیها و کار تیمی قرار دارند. بهریت تیمنی و مدیتوانمندسازی و یادگیری سازما

نی و ساختاری در این سطح قرار ازماس، عوامل درونشدههای انجاموتحلیلکه با توجه به تجزیه 

شده بیرونی و آگاهی کسبپس از شناخت مدیران از محیط درونی و که توان گفت می گیرند.می

 هایاحی مناسب ساختار سازمانی اقدامالزم است تا با کار تیمی و طرتوسط آنان از عوامل سطح اول 

این عوامل نشان  گونه در دستور کار خود قرار دهند.ا برای مدیریت صحیح در محیط آشوب الزم ر

ارکنان در کار ک ند، ساختار درونی سازمان و شیوةدهند که پس از عواملی که توضیح داده شدمی

بر کار تیمی ارهای سازمانی یادگیرنده و مبتنی. ساختثرندبازاریابی مؤ گونةسازمان در مدیریت آشوب

، در آمادگی رورسانی منابع انسانی و اطالعاتی تأکید دارند؛ ازاینروزهسازی و بطور مداوم بر غنیبه

 تر خواهندبهتر از شرایط متغیر محیطی موفقگیری هرچهها و بهرهها و آشوب برای مدیریت تالطم
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ای هدفمند و ههای سازمانی تیمهای مختلف و پروژههایی که برای مدیریت بخشسازمانبود. 

هایی که دارای ، نسبت به سازمانکید دارنددهند و بر یادگیری سازمانی تأتوانمند را تشكیل می

یر متغ در شرایط، عملكرد بهتری محور و مدیرمحور هستندمراتب روحیة بروکراتیك هستند و سلسله

حیطی در داخل و . در دنیای متالطم و سرشار از تغییرات م(2014، دو، لیویو و کریستین)را دارند

ی تدوین شود که برای مدیریت ا گونهزم است تا ساختار سازمانی نیز بهها الخارج فضای سازمان

با توجه به  ویژه در بخش بازاریابی که کارکنان این بخشگونه زمینة الزم را فراهم کند؛ بهآشوب 

طور مداوم با صورت یك تیم مؤثر بازاریابی عمل کنند و بهیط متغیر و پویای بازار، باید بهمح

و با شناسایی نیازهای مردم، زمینة جذب افراد جدید رسانی کنند روز هها را بهای بازار، برنامهپژوهش

ها ا فراهم کنند. این یافتهر های ورزشیو حفظ رضایتمندی اعضای فعال رشتههای ورزشی به رشته 

(، جهانیان و زارع 2014(، بیسچی و بیاردی )2014فرد )مطالعات میرزازاده و خرسندی های با یافته

پاتریك، پدرسون و کرک ،(2018) براگ، روبرتو، هریس و برونول(، 2016) (، هاسه و بكر2016)

 ، بههای یادشده( همسو هستند. در این پژوهش2018) کالرک و فینچ( و پودر، 2018وایت )

گونه اشاره  زمان در بهبود وضعیت مدیریت آشوب ساختار سازمانی و توانمندی کارکنان و رهبری سا

 شد.

گونة بازاریابی مدیریت آشوب تفسیری _ مدل ساختاری  سطح دومکه  ندنشان داد های پژوهشیافته

مدیریت تغییرات   اثربخش در محیط توسعة ورزش قهرمانی ایران، به شیوة ارزیابی عملكرد و نحوة

، با ایجاد عبارتیبهدارد. اشاره های ورزشی گونة سازمانزمانی در بازاریابی در محیط آشوب سا

بر شرایط زیابی عملكرد سازمان را مبتنیار توان ساختارازمانی و تغییر اهداف راهبردی میهای ستیم

ط در  اساس کیفیت و با توجه به تغییرات محیرا برهایی گونه تعیین کرد و ارزیابیمحیط آشوب 

های ورزشی اعمال ویژه بخش بازاریابی فدراسیون ورزشی فعال در ورزش قهرمانی و بههای سازمان

اشاره  هابه آن گونه است که عوامل قبلی که، جزء جدانشدنی مدیریت در شرایط آشوب تغییر. کرد

. های بازار ورزشی هستندبرداری از شرایط موجود و تالطمساز تغییرات سازمانی برای بهره، زمینهشد

بودن و یادگیرنده نیاز آن ساختار تغییرپذیر،که پیش یت تغییرات در شرایط الزمبا مدیر عبارتی،به

این  نشان داد ونسبت به تغییرات واکنش مناسبی توان بودن سازمان است، می بر کار تیمیمبتنی

ها کند؛ زیرا، این تغییرات باید در ارزیابیهای ارزیابی نیز تأکید میموضوع بر اهمیت ارزیابی و شیوه

هایشان نیز ن عمل کنند و ارزیابینیازهای واقعی سازما مبنایند تا کارکنان برنیز اعمال شو

مادی و معنوی  هایواقعی سازمان ورزشی باشد و درآمدها و دارایینیاز  کردندرراستای برآورده

( و میرسیدی و 2012) سهم بازار آن را ارتقا دهند. اسپیكمن و شارپلی ،عبارتیسازمان ورزشی و به

و اهمیت آشوب   آشوب بر مدیریت راهبردیثر سبك رهبری خود ا های( در پژوهش2016افروز )دل
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زاده فرد و اسماعیل. خرسندی استهای پژوهش حاضر همسو در سازمان را تأیید کردند که با یافته

با مدیریت آشوب گونه دارای را های ورزشی رقابتی سازمان هوش رقابتی و توان ( توسعة2016)

به نیاز به  اهمیت تغییرات سریع در ورزش فوتبال اشاره شد و که در این پژوهش به ارتباط دانستند

نیز نشان دادند که مدل خطی و  (2014بیسچی و بایاردی ). مدیریت تغییر سریع اهمیت داده شد

ه مدیریت تغییرات تأکید نیاز بها بر کننده باشد. همچنین، آنتواند گمراهبعدی بازاریابی مییك

 وهش حاضر همسو است. های پژکردند که با یافته

گونة بازاریابی تفسیری مدیریت آشوب_ مدل ساختاری  سطح اولدر  های پژوهش،براساس یافته

ان و های خالقیت و نوآوری نیروهای سازماثربخش در محیط توسعة ورزش قهرمانی ایران، مؤلفه

اط همة سطوح قبلی به مدیریت صحیح در نق گونه هستند.مدیریت نقاط حساس و آشوب

مؤثرتر  ت خالقیت سازمانی در مدیریت هرچهشوند که در این فرایند اهمیمنجر می گونهآشوب 

سایر عواملی  ، با تكیه بر خالقیت و برپایةعبارتیآشوب و تغییرات محیطی اهمیت فراوانی دارد. به

در محیط ورزش   زاگونه را برمبنای نقاط حساس و آشوب توان مدیریت آشوب ، میکه ذکر شدند

گونه اعمال شده اثرهای خود را بر نقاط حساس و آشوبهای قبلی ارائهمؤلفه. قهرمانی اعمال کرد

مشتریان  سازمان وحی مناسب ساختار و شناخت صحیح طرا کنند که باید با مدیریت مناسب،می

، کنترل کرد. نقاط بر ورزش قهرمانی بگذارندعمیق  توانند آثاریاثرهایی را که می ،بازار ورزشی

مدیریت،  د و برایندرستی شناسایی شوگونه در سازمان و در جامعة هدف باید بهحساس آشوب 

 ، اگر ورزشكاران یك رشتةمثال د؛ براینخوبی استفاده شوبه ،هاگیری از آن کنترل و در مواردی بهره

گرایی و احساس ملی، باید با تحریك حس کنندرقابتی مقام ارزشمندی را کسب می ورزشی در

در سطح جامعه  ها و طراحی یك طرح مناسب بازاریابیدوستی این موضوع را با کمك رسانهوطن

و  دنظر جذب کردورزشی مور یق بتوان افراد بیشتری را در رشتةتا از این طر تبلیغ و ترویج کرد

ها یا ضور این قهرمانضایت بیشتری را در فعاالن آن رشتة ورزشی برانگیخت. یا برای مثال، با حر

داد را حتی قهرمانان خارجی در مسابقات داخلی شور و هیجان مسابقات را افزایش داد و اهمیت روی

ه ب هایی مفید، تالطمعبارتیت و بهایجاد تبلیغات مثب توانند موجبها میافزایش داد که این اقدام

ورود حامیان مالی، حمایت  جملههایی مفید ازسود سازمان ورزشی شوند که زمینة اتفاق 

ی از  های فرهنگی و اجرایی، حمایت مدیران شهری و کشوری و استقبال بیشتر عمومدستگاه

بخش بازاریابی در  بعد خالقیت و نوآوری ،. همچنینسازی کردرویدادهای ورزش قهرمانی را زمینه 

بیشترین استفاده از  بازاریابی ورزش قهرمانی وتر برای تر و مناسبقویهای هرچه ایجاد طرح

گیری و خارجی سازمان ورزشی بسیار اهمیت دارد و زمینة بهره داخلی  هایرویدادها و اتفاق 

ن این ای بیارتباط دوطرفه و کندنفع سازمان را فراهم میگونه بهبیشتر از نقاط حساس آشوبهرچه 
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( بازاریابی 2018) پودر، کالرک و فینچ ،راستاشده وجود دارد. درهمین دو عامل سطح اول مدل ارائه

( و 2017(، ممدلی )2015دانستند و حری و هاشمی )وابسته گونه ورزشی را به نقاط آشوب

زا تأکید کردند ط آشوب گونه و نقا( بر اهمیت رفتارهای آشوب 2017) کیلوتچنیكوف، سیگوا و بیزروو

های هوش رقابتی عنوان یكی از مؤلفهت به( بر اهمیت خالقی2016اده )زفرد و اسماعیلو خرسندی

ها با مطالعة حاضر های این پژوهشگونه گزارش کردند که یافتهآن را اثرپذیر از مدیریت آشوب 

 همسو هستند.

شناخت مدیران از محیط درونی و بیرونی، عوامل و ساختار ، های پژوهش، براساس یافتههمچنین

ارتباطات و  نیز فناوری اطالعات وها و ها و خبرگزاری مذهبی، رسانهی، ساختار فرهنگی و اقتصاد

توان نتیجه گرفت  اساس، میشوند؛ براین بندی میواملی هستند که در بخش نفوذ دسته تكنولوژی ع 

توانند بر آن اثرهایی ؛ ولی میپذیری محدودی دارندن متغیرها از ساختار ورزش کشور تأثیرایکه 

نمود و بینی ها را پیشو تغییرات آن  ریزی کردها برنامهو باید برای مدیریت آنداشته باشند عمده 

ها در آینده داشت. عوامل خالقیت و نوآوری  ای مناسب برای مدیریت آشوب برای هر تغییر برنامه 

رزشی، طراحی های وهای سازمانعملكرد و ارزیابینیروهای سازمان، مدیریت تغییرات سازمانی، 

 ، عوامل وابسته در این مدل هستندگونههای ورزشی و نقاط حساس و آشوبختار سازمانمناسب سا

عوامل خارج از  باید برای مدیریت صحیح وامل اثرپذیر از سایر عوامل هستند؛ بنابراین،و این ع 

اده از کار گرفت تا با استفه و تمام توان سازمان را ب گرفت ریزی برای این عوامل بهرهسازمان از برنامه

. امل خارج از سازمان را کنترل کردکنترل سازمان هستند، عو اثرپذیر و در این عوامل که عمدتاً

که  ری سازمانی عوامل پیوندی هستندتوانمندسازی و یادگی ها، کار تیمی،، مدیریت تیمهمچنین

کار تیمی و  توان نتیجه گرفت که ازطریقدهد و میکل سیستم را تغییر می تغییرات این متغیرها

 گونه در ورزش قهرمانی ایران را توسعه داد. توان مدیریت آشوب بودن ساختار سازمان مییادگیرنده

گونة بازاریابی اثربخش در محیط داشتند که برای مدیریت آشوبداللت این  بر های پژوهشیافته

ملی المپیك  های ورزشی و کمیتةهای ورزشی، هیئتقهرمانی کشور، فدراسیون  ورزش توسعة

ترین زای محیطی را که مهمی کشور باید در ابتدا عوامل آشوب عنوان متولیان اصلی ورزش قهرمانبه

ژی و فناوری اطالعات هستند، ها و تكنولوو مذهبی، رسانهها ساختار اقتصادی، ساختار فرهنگی آن 

از ساختارهای جامعه و مناسبی داشته باشند تا  ها برنامةخوبی شناسایی کنند و نسبت به آن به

ای ر باشند و برای هر شرایطی برنامهبودن، اثرگذاجای منفعل و اثرپذیرها و تكنولوژی به قدرت رسانه

ی و سازمان ورزشزم تحلیل درونی و بیرونی عمیق برداری داشته باشند. این امر مستلبرای بهره

نبودن  های بازار باید شناسایی شود؛ اما برای منفعلا پژوهشمحیط بازار ورزش موردنظر است که ب

و کار تیمی داشته باشد تا بر یادگیری سازمانی تا سازمان ساختار مناسب و مبتنیسازمان الزم است 
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ترین زمان یعها در سربرداری مفید از آنها و حتی بهرههای الزم برای واکنش نسبت به تالطماقدام

مداوم برای تغییر و تحوالت برنامة الزم را داشته  طور ، سازمان باید بهروازاین  ممكن انجام شود؛

های عملكردی را نیز درراستای ستور کار خود قرار دهد، ارزیابیانطباق با تغییرات الزم را در د باشد،

ندی انماز این طریق با تكیه بر خالقیت سازمانی و تو ،توسعة سازمان با شرایط جدید انطباق دهد

همچنین، تأثیر قرار دهد و طور مؤثر تحتکند و بهگونه را شناسایی کارکنان نقاط حساس و آشوب 

، واکنش دند در نقاط حساس سازمان و بازار ورزشی تغییر ایجاد کننتوانهایی که مینسبت به اتفاق 

 .افزایش دهدر ورزشی نسبت به بازارا و از این طریق اثربخشی خود  مناسب نشان دهد

نیز بر  کید داشتند و در ذیل آن بیرونی تأ بر شناسایی و تحلیل محیط درونی و  های پژوهشیافته

که شود ، پیشنهاد میرواقتصادی و فرهنگی جامعه تأکید شد؛ ازایناهمیت شناخت ساختار 

 ،گونهکاربردی بازاریابی در محیط آشوب  هایها برای تهیة برنامه های بازاریابی فدراسیون بخش

باشند و با تحلیل مناسب و شناخت دقیق و کاملی از محیط و ساختارهای اثرگذار بر آن داشته 

انی و دستیابی ورزش قهرم ریزی مناسب برای توسعةبسیار در بازار، به برنامه هایدادن پژوهشانجام

اهمیت فناوری کید بر ، با توجه به تأ . همچنیناقدام کنندها در بخش بازاریابی به اهداف فدراسیون 

نفع گونه بههای آشوب الزم است تا تبلیغات و ایجاد موجها ، اهمیت رسانهاطالعات و همچنین

که ییآنجابراین، ازسازمان را از این طریق توسعه داد و زمینة دستیابی به اهداف را فراهم کرد. افزون

را  های ورزشی نقاطیراسیون شود تا فدگونه تأکید شد، پیشنهاد میبر اهمیت نقاط حساس و آشوب 

و برای کنند شناسایی  ،بر سازمان بگذارندتوانند اثرهایی عمده که در درون و برون سازمان می

 .ت تغییرات احتمالی غافلگیر نشوندصورها برنامه داشته باشند تا درمدیریت و کنترل آن
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Abstract 
The purpose of this study was to designing model of effective marketing chaotic 
management in environment of development of athletic sport of Iran by ISM model. 
The present research is qualitative research with a descriptive-analytical nature and in 
type of applied research that has been carried out through interpretive structural 
method. The statistical population of the study consisted of 15 faculty members and 
sport management and sports experts in sports federations selected by selective 
sampling. Firstly, through the Delphi process, interviews with experts and library 
research, research items were identified as 78 items. Subsequently, the components 
were compiled by the experts and finally, 12 components were identified for the items. 
Then interpretive structural process was implemented and the MICMAC analysis of 
the power of influence and dependence of components of the model was determined. 
The findings showed that the components have 5 levels and the first level includes 
chaotic points and creativity and innovation, the second level involves change 
management and evaluation performance, the third level includes structural design, 
team work and organizational learning, the fourth level includes the recognition of the 
environment and the fifth level is the economic and cultural-religious factors, 
information technology and social media. According to the findings, it is 
recommended that sport organizations for develop of athletic sport by accurately 
understanding the environment and community structure design the organization in 
such way that will be provide developing market share through managing and 
impacting on critical and chaotic points. 
 
Keywords: Chaos Management, Athletic Sports, MICMAC Analysis. 
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