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ورزشۀتوسعبردر مدیریت فرانوگرایی تدوین مدل اثر 

4، حبیب هنري3مصطفی افشاري،2، علیرضا الهی1میرحسن سیدعامري

دانشگاه ارومیه، و رفتار حرکتیورزشیاستاد گروه مدیریت. 1
1*دانشگاه خوارزمی،گروه مدیریت ورزشیاستادیار . 2

ه تربیت بدنی و علوم ورزشیپژوهشگا،استادیار گروه مدیریت ورزشی. 3
ییدانشگاه عالمه طباطبا،گروه مدیریت ورزشیدانشیار . 4
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چکیده
ها را انهاي نوین مدیریت در سازمرویهمدیران با فرایندها وو آشناییبودنروزپیچیدگی و محیط متغیر، لزوم به،هامروز

ورزشۀدر توسعاثر آندر مدیریت و ییبررسی نگرش فرانوگراهدفحاضر باپژوهش،روازاین؛سازدبیش از پیش نمایان می
-متخصصان و صاحبرا این پژوهش ۀجامعاست.شکل میدانی صورت گرفتهبهبستگی بوده وهمپژوهش،روش انجام گرفت. 

تحقیقبه جامعهدر این تحقیق با توجهنظريگیريروش نمونهد. محقق از ادنتشکیل دمدیریت و ورزشة نظران حوز
هاي محقق نامهراي گردآوري اطالعات از پرسشبنامه دریافت گردید. پرسش112) که در نهایت =160N(استفاده نمود

هاي از آزمونید.استفاده گرد)1393(پورکیانیو توسعه ورزش ) 1392(شعبانیساخته برگرفته از ابزار مدیریت فرانوگراي
سازي معادالت و مدلو روایی سازه22نسخه اس.پی.اس.اس کالموگروف اسمیرنف و همبستگی اسپیرمن در نرم افزار 

-لفهؤورزشی و مۀبین مدیریت فرانوگرا و توسعدهد کهمینتایج نشاناستفاده شد.8.8نسخه لیزرلافزار ساختاري در نرم
ها مشخص براساس یافته. دکنمیأییدترامدل ارتباطیتی،ضرایب رگرسیونی و مقادیر رد. همچنین،وجود داه رابطهاي آن 

هاي ویژه در سازمانبه،سازمانهاي کاري و مناسبات دررویهنیز وترلزوم توجه ویژه به تعامالت سازمانی مناسبشود که می
خواهد نمود. کمک تربیتی وقهرمانی، همگانی و تعلیمسطحورزش درۀ پیش به توسعازبیش،ورزشی

مدرنتربیتی، مدیریت پستواي، ورزش همگانی، ورزش تعلیمورزش قهرمانی، ورزش حرفهکلیدي:واژگان

Email: alirezaelahi@yahoo.com* نویسنده مسئول       
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مقدمه
خودهايخواستهونیازهابهیابیدستبرايانسانکهاستاجتماعیدگرگونیازحالتییانوع،توسعه

گوییپاسخدرجهتراخوداجتماعیوزیستیمحیطکندمیتالشهموارهاود.کنمیایجادطمحیدر
سرآغازرانوزدهمقرندربریتانیاصنعتیانقالب،شناسانجامعهاکثر.کنددگرگونخویشنیازهايبه

بطنازیینوگراجریان).36-42، 2015، آبادي(شیروانی خوزانی و رضایی دولتدانندمیمدرندوران
- به،دیگرعبارتبهد.باشمیجوامعایناقتصاديةویژشرایطازمنبعثواست برخاستهغربیجوامع

با،اندبودهدخیلنوگراییجریانپیدایشدرکههاییویژگیآنتمامکهدادنشانتوانمیخوبی
(اسدي، استدادهتشکیلياقتصادتحوالتراآناصلیۀهستکهدارندارتباطتغییراتازايمجموعه

شدن،صنعتیوتوسعهسمتبهخودتدریجیحرکتمسیردرغربیجوامع. همچنین،)2015،51-40
وضعسومجهانکشورهايدراما، انددادهبسطنیزراداريسرمایهاقتصادنظامبامتناسبارزشینظام

واستشدهواردغربازنوسازيفرایندبقالدرصنعتیۀتوسع،کشورهاایندر.استدیگرايگونهبه
استگرفتهقرارتعارضدرجوامعاینسنتینظاموفرهنگیبستربا،بیگانهپدیدهايعنوانبهنوگرایی

اند،گرفتهشکلداريسرمایهمدرناقتصادحولمدرنعقایدوافکارکهجاییآناز.)2000،17، 1(مارچ
شرایطبینتضادنیزتوسعهحالدرکشورهايدرنوگراییوسنتتضاداصلیۀریشکهگفتتوانمی

، همکارانوقاسمی(باشدمیمدرنۀجامعساززمینهشرایطباجوامعاینبومیاقتصاديـاجتماعی
ـاقتصاديۀاز توسعیبخش مهم،ملیورزشۀ عتوسکهتوان اذعان داشتمی،همچنین).1389،23

-وري ملی میها موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهرهبخشتمامورزش در اجتماعی ملی است. رواج

شایاند. گردهاي پیروز در سطح جهان میشدن نام ملتزدزبانباعثنیزقهرمانیشود. ارتقاي ورزش 
،روایناز؛ستاهاآفرین در میان ملتسرافرازي و افتخار ملی یکی از عوامل روحیهذکر است که 

اي گسترده دارد و موجب رونق اقتصادي و شکوفایی یامدهاي توسعۀ ورزش ملی دایرهو پوردها ادست
توان اشکال مختلف ورزش را در چهار می2بندي کلی طبق مدل مولشود. در یک تقسیماجتماعی می

،هالفهؤیک از این مبندي کرد. در هراي تقسیمتربیتی، قهرمانی و حرفهوورزش همگانی، تعلیمۀلفؤم
- فعالیت،چند. هر)22-3،2012،31کن(یافتگی در ورزش وجود داردهاي متعددي براي توسعهشاخص

اي وجود وتربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفهورزش تعلیمۀلفؤیک از چهار مهاي ورزشی در ایران در هر
هاي ورزشی کشور لیتفعاها وبندي دقیق در برنامه، عدم اولویتۀ مهملأاما مسشود،دارد و پیگیري می

. باشدورزش میۀبا نگاه توسع

1. March
2. Mull
3. Ken
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ثیر ساختار أت،"هاي چینیورزشۀ بررسی توسع"خود با عنوان پژوهش) در 2013(1ژاگ و همکاران
ۀبه اهمیت توسعوندسنین مهم دانستۀدر کلیرا هاي ورزشی اجرایی فعالیتبراي سطوح شده طراحی
خود را در ۀ اي هر ورزش در منطقثیر فرهنگ منطقهأها تآن،همچنین.اشاره کردندايهاي پایهورزش

ازکردن، نیاز به حمایتبراي پیشرفتیهر ورزشکردند که و بیان ندپیشرفت آن ورزش زیاد دانست
نقش به بررسی کهدر پژوهش خود نیز)2013. توکلی و همکاران (آموزان همان منطقه دارددانش
قهرمانی ها بر ورزشرسانهبیشتر تمرکز کهنشان دادندپرداختندورزشۀدر توسعهاي اجتماعی رسانه

هاي تفریحی و باشد و توجه کافی به ورزشفوتبال میویژه ، بههاحدودي از رشتهتعداد منیزوايو حرفه
شود.دیده نمیهاي جمعی همگانی از طریق رسانه

معاصر که آهنگ و شدت تغییرات در آن هر روز بیشتر از ةرتالطم دودر محیط متغیر و پر،بینایندر
هاي مهم افزوده خواهد شد و از ویژگینیزبر سرعت تغییرات، پیچیدگی مسائل ، عالوهباشدمیگذشته 

پذیري فضاي کار و انعطافهمچنین، باشد.میزدایی و هنجارپذیري، ریسک، فردگراییآن، مخاطره
ها و ابهامات را پیچیدگیبایستمیویژه مدیران ورزش هب،. مدیراناستشاهده ماامنی نیز در آن قابلن

،د. در این فضانداشته باشنیزبخشی کافی سرعت و اثر، موقعبههايبا واکنشهمراهمدیریت کنند و 
ا هاي تحوالت بنیانی هدایت کند اهمیت پیدآسیبنسبت بهاي که بتواند سازمان را العادهرهبري فوق

رهبروسریع، اثربخش، خالق، منعطفبایستمیمدیران فعلی ).1997،5، 2کند (هگ و کریشنامی
؛ ها و ابهامات را مدیریت نمایندبتوانند پیچیدگیهاي منعطف و کارآمد جستجوي روشاز طریقو باشند

با نمود.برطرفرا بعدي حاضرتوان مسائل پیچیده و چندهاي سنتی مدیریت نمیبا تکیه بر روش،زیرا
در (مدیران تماماما همواره هدف ،هاي مدیریت ایجاد شده استلفهؤوجود تغییراتی که در اصول و م

در وجود آورند که مردم بتوانند که محیطی را بهاست موضوع بوده مدرن) این پستو مدرنعصر سنت، 
هاي گروهی به هدف،رین ناخشنودي فرديتحمل کمتنیز و موادوبا صرف کمترین زمان، پولآن 

خود هاي دلخواه ممکن به هدفحدبیشترین تادارند بتوانند اختیاربا منابعی که در ودست یابند 
افقی ةمدیران ورزش باید قادر به مشاهدبراین، عالوه). 58-1999،9، 3، اودونل و ویریخ کونتزبرسند (

عیندربگذارند وموقتی سازمان باشند، به عقاید کارکنان احترام مدت و یا مسائلفراتر از موانع کوتاه
آفرین و همدهسازمانرا نیز خالق، خودکنترل، خودهاترغیب کارکنان، آناز طریقبودن خالق و نوآور

1. Zhang
2. Hedge & Krishna
3. Koontz et al
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- عبارت است از مباحثی در1مدرنمدرن باشند. مدیریت پستمدیر پست،بار آورند و در یک کالم

هاي لفهؤمدرنیسم که اصول و مو رد روش همچون انسجام، روابط، عالقه، وابستگیخصوص موضوعاتی
وترغیبآفرینی،دهی فعال، همگزار، نوآوري، سازمانند از: رهبري خدمتهستاساسی آن عبارت

بوج و اند (قرار گرفته2فرایندي مدیریت فایولۀتقابل با اصول نظریها درلفهؤخودکنترلی که این م
باشند:ها به شرح ذیل میلفهؤ). این م2000، 3همکاران

هنر ،به این اشاره دارد که مدیریتوشودتقابل با فرماندهی مطرح میمدرن درکه در پست:4ترغیب.1
کند از مدیر سعی می،بنابراین؛ها استجویی آنگیري آرزوهاي جدید و ایجاد تعهد به پی و توانایی پی
- رجاییسازد (توانمند رااز راه ترغیب، افرادوبپردازدهابه هدایت آنغیرمستقیمذاريگثیرأراه نفوذ و ت

).5-2009،14پور و همکاران، 
- جآنپذیرد. ازلیت فردي براي کارهاي خود صورت میئوکنترلی از راه پذیرش مسخود:5خودکنترلی.2

رود گذارد، انتظار میهاي مشترك میایشو گرهانوگرا، اساس رابطه و حضور را به ارزشکه سازمان فرا
طاهرپور(هاي درونی کارکنان، مشکالت انضباطی به کمترین میزان در آن پدیدار شوددلیل کششکه به

 ،2007،44.(
گزار است و با هدف جلب و حفظ مشتري و خدمت رهبر فرانوگرا، رهبر خدمت:6گزاررهبري خدمت.3

هاي کاري قرار و خود را در خدمت شبکهگذاشتهرا در صدر توجه اهنآق و نیازهاي یعال،هابه آن
).73-2005،110(مقدم و همکاران، دهدمی
مبناي اطالعات حاصل از شناسایی شرایط محیط، الگویی که برعبارت است از: 7دهی فعالسازمان.4

شود و اتکاي کمتري یها و وظایف، اطالعات و فناوري و موقعیت فنی و راهبردي سازمان انتخاب مهدف
متمرکز، سازماندهی پهن، غیردیگر،عبارتبه.شده داردتعیینپیشو روابط ازرسمی هاي به ساخت

(بوج و باشدمیتأکیدمورد،مختارخودهاي ها و طبقات کم، منعطف و مسطح براي تیمالیهداراي
).8-2000،91همکاران، 

- اطالعات زیادي در،هاسازماندرگیرانتصمیمو یر و تحول است تغیۀجامع،کنونیۀجامع: 8نوآوري.5

،. همچنین در شرایط متحول امروزيباشندمیبینی تغییرات دچار مشکل پیشدرمورد محیط ندارند و 

1. Postmodern Management
2. Fayol
3. Boje et al
4. Persuading
5. Self- Controlling
6. Servant Leadership
7. Proactive Organizing
8. Innovation
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صورتبهبایستمیبراي ماندگاري خود ها سازمان،بنابراینباشد؛میکارآمد نهاي تکراري واکنش
).5-2009،143پور و همکاران، (رجاییارائه دهنددي راجدیهاي مستمر ایده

و توسط افراد بدون تشریفات سازمانیورسمیکه هماهنگی داوطلبانه، غیرهنگامی:١آفرینیهم.6
رسمی و کارهاي غیروآفرینی از سازدر همپذیرد.آفرینی صورت میواحدهاي سازمانی ایجاد شود، هم

).1-1391،10(سلیمانی و همکاران، شوداستفاده میها وسط خود آنهاي کاري تهماهنگی گروه
هاي مدیریت فرانوگرا در لفهؤبررسی میزان کاربست م"خود با عنوان پژوهشدر )1391(سلیمانی

قالب عبارات نوآوري و ابتکار، ها درلفهؤبررسی مبه"مدیریت دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان
در وضعیت هالفهؤمۀکلیکه نشان داد نتایج . و سازماندهی فعال پرداخترینی، خودکنترلیآفترغیب، هم

. باشندمیبیشتر از سطح متوسط ،و در وضعیت مطلوبهستندکمتر از سطح متوسط،موجود
ه از اي کگونهبه؛فشار و کنترلازآزادي هر گروه :فرانوگرایی عبارت بود ازۀوضعیت، طرح اولیدر این 

با طرح نیز)1992(2دراکر). 8-2000،91، گونه اجبار، ترس و تهدید آزاد شود (بوج و دنهیهر
در کار هیچ مهارتی که افراد آیا ما فراتر از عصر ماشین هستیم؟ فراتر از زمانیهایی مانند: پرسش

روابط باز، داراي مسطح و ،یجهانۀدر یک شبکگردانهاي خودکردن در تیمآیا کارکهو ایننداشتند؟
-بار از مدیریت فراکند؟ او براي نخستینسازد و کمتر استثمار مییتر مکنترلفراد را توانمندتر و خودا

اند که دریافتههاي مختلفبخش،در انقالب فرانوگرا"معتقد است که: خن به میان آورد. وي نوگرا س
هاي تولید و سیستماجتماعی، توانمندسازيـهاي فنیممدیریت کیفیت جامع، سیستهایی شبیهواژه

. بوج و "باشندمینوگرا کنترل و فرماندهی نوگرا و یا حتی تحکم و اجبار پیشهايمنعطف، جانشین واژه
، مدار و فرانوگرامدار، مدرن، مدیریت هرممدرن، مدیریت مهارتپیش": ند کههستبر این باورنیز دنهی 

اي مسطح نیست، بلکه و یک سازمان شبکهیک سیستم اداره تنها،اما فرانوگرا،دار استممدیریت شبکه
.)8-2000،91، (بوج و دنهی"دادن اشکال استثمار استقرارچالشبراي کشف و موردیروش

از منظر هاي کلیدي مدیریتلفهؤبازخوانی م"خود با عنوان پژوهش) در 1389(هاشمیانبراین،عالوه
وظایف مدیریت در دو پارادایم مدرنیسم و ةشده دربارهاي ارائهبه بررسی نظریه"مدرنیسمستپ

ریزي، سازماندهی، رهبري و چون برنامهی یکارکردهاابتدا،منظور. بدینپرداختمدرنیسم پست
ی مبانی تا با جایگزیننمودتالش ،و سپسدادقرار بررسیدر پارادایم مدرنیسم موردرا گیري تصمیم

تالش وي . دهدبحث قرار در بستر جدید موردرامدرن، این نظریاتهاي پستدیدگاهیسم بانفلسفی مدر
.مدرن مهیا سازدمدیریت پستهاي ناگفتمۀچارچوب و ادبیات جدیدي را براي توسعبر آن بود تا

1. Co-Creating
2. Dracker
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ورزش ۀ تمام به توسعیافت که توجه و اهخود به این نتیجه دستدر پژوهشنیز ) 1393پورکیانی (
،اولویت بیشتر،ايکه در ورزش حرفهکردکید أانسانی در کشور باشد. وي تۀگشاي توسعتواند راهمی

،و در ورزش قهرمانیاست المللی فضاهاي کالبدي ورزشی داراي استانداردهاي بینداشتن اماکن و 
.استورزش کارساز ۀرزشکاران مستعد، در توسعنظام استعدادیابی و پرورش وۀتوسع

در "مدرنعلم مدیریت پست") در پژوهشی با عنوان 1994(و همکاران 1واالن،هادر سایر پژوهش
مدرن معرفی هاي مدیریت پستزدایی و تأکید بر گفتگو و مباحثه را از ویژگیدانشگاه جورجیا، ساختار

و 2بوسچردگیرد.ت دانش بهره میعات و مدیریمدرن از اطالاذعان داشتند که مدیریت پستکردند و 
اي و موفقیت ورزش قهرمانی و حرفهۀها از توسعشود ملتعواملی را که باعث مینیز ) 2006(همکاران 

گیرند: گروه بندي کردند که در سه گروه جاي میرکن تقسیمنهدر مند گردندالمللی بهرهورزشی بین
دربرگیرندةگروه دوم ؛باشدمیضروريو مالیانسانیمنابعةاول شامل ورودي است که دربرگیرند

:شاملکهد نکنورزش قهرمانی را تسهیل میۀی است که توسعیهاها و سیاستاستراتژيپذیرش 
خروجی است که نیز. گروه سومباشندمیعلمی هايپژوهشتسهیالت تمرین، مربی، رقابت و مسابقه و 

و، تعداد ورزشکارانهاي المپیک و دیگر مسابقاتمدالۀوسیلو بهشدبامیورزش قهرمانی ۀتوسعۀنتیج
کهندهستمعتقد)2008(3لندهوگوکاریشنتاگردد.ن به جایگاه ششم تا هشتم مشخص میرسید

یکحداقلکسبامکان،جامعهباالترسطحهايآگاهیواطالعاتوبیشتر ۀسراندرآمدبیشتر،جمعیت
کشورهايورزشکارانمداومهايقهرمانیکه نمود اذعانتوانمی.دهدمیافزایشراالمپیکدرمدال

اقتصادي،ۀجانبهمهۀتوسعتأثیرورابطهآشکاربسیاروبارزۀنمون،المللیبینمسابقاتدریافتهتوسعه
نقل (4ناندرسواین، برعالوهاست. کشورهاایندرورزشپیشرفتروندبرسیاسیوانسانیاجتماعی،

گزار در بررسی موانع اجراي رهبري خدمت"عنوان باخودۀ) در رسال1-2010،16، 5مکینتاشدر
- رهبر مسیحی دریافت که 20در مصاحبه با بیش از "هاي مسیحی (انجیلی) آمریکاي التینسازمان

- مدل رهبري خدمتاي ترین مانع براي اجرشود و بزرگها اجرا نمیگزار در این سازمانترهبري خدم

-کنون هیچ مدلی از رهبري خدمتها تاهاي مسیحی این است که رهبران این سازمانگزار در سازمان

ها عبارتگزار در سازماناجراي رهبري خدمتدیگر موانع،اند. طبق پژوهش ويرا مشاهده ننمودهگزار
افرمانی از اصول کتاب مقدس، اجتماعی، تعصب نسبت به رهبري زنان، نـعوامل فرهنگیند از: هست

بینی.فقدان ژرفوتفاوت در موضوع صالحیت عقالنی و آکادمیک

1. Whalan
2. De Bosscher
3. Karishna & Hougland
4. Anderson
5. Macintash
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هاي اقتصاد اقتصادي در صنعت ورزش و توجه و تحکیم به سیاستۀ راستاي اجرا و توسعدر،همچنین
جدید نیازمند رهبراننیز هاي جدید هاي جدید است و سازماندنیاي جدید نیازمند سازمانمقاومتی، 

هاي عصر مدرنیته، مجهز به هاي کالسیک سازمانبر منطق عقالیی و آموزهرهبرانی که عالوه؛هستند
احساسات بوده و معتقد به دخالت عوامل مختلف در وهادرك ارزشۀابزار تفکر جدید بر پای

درون و برون ةدنیازمند درك بهتر از روابط پیچی،در آینده. مدیریت و رهبريباشندگیري تصمیم
،هاي مدیریت در نظریات مختلفبا نگاهی گذرا به روند سیستم،همچنین.باشدمیهاي نوگراسازمان

تواند به رشد ساختاري و تفکر فرانوگرا در مدیریت میةحوزشده در پیروي از راهبردهاي ارائه،شکبی
عنوان یک ۀ ورزش بهتوسع،مینهزهمیندرشکل کمی و کیفی در ورزش کمک نماید.محتوایی به دو

- تر و اثرپذیري از سیستمنیازمند بررسی عمیق،هاي مختلفزمینهدرهجانبهمهۀعامل محرك در توسع

باشیممیال اساسی ؤاین سگویی بهدنبال پاسخدر این پژوهش به، روایناز؛باشدهاي نوین مدیریت می
ورزش قهرمانی، ةحوزورزش در چهار ۀبه رشد و توسعهاي مدیریت فرانوگراکه آیا پیروي از شاخصه

نماید؟ تربیتی کمک میواي و تعلیمهمگانی، حرفه

پژوهششناسیروش
باشد بستگی میهماز نوع مطالعات ها، گردآوري دادهاز منظرو بودههدف، کاربرديلحاظبهاین پژوهش 

ازگیرينمونهبراي،آمیختههايپژوهشنظريبانیمبهعنایتباشکل میدانی صورت گرفته است. ه بهک
غیرتصادفی هدفمندگیرينمونهطرحنوعینظريگیريگردید. نمونهنظري استفادهگیرينمونهروش
بود اطالعاتیالزمحاضرپژوهشدرکهجاآنگیرد. ازمیاستفاده قرارموردکیفیهايپژوهشکه دراست

خاصیۀزمیندرمطلوبی رااطالعاتبودخواهندقادرکهیعنی افرادي؛شودآوردهدستهبخاصافراداز
پژوهشگر کهاستهاییویژگیدارايگیري نظريقرار گرفت. نمونهاستفادهموردروشاینآورند،فراهم
آماريۀجامعبراین، عالوهاست.دادهقرارمالحظهموردگیري پژوهشنمونهیندافردرراهاآنتمامی

هاي زیر بود:شامل گروهپژوهش
)نفر40(مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشورۀافراد داراي سابق. 1
)نفر20(آشنا به مسائل ورزش)االمکانحتی(اقتصاددانان . 2
)نفر40(هاي کشوراساتید مدیریت ورزشی دانشگاه. 3
)نفر30(دانشجویان دکتري بازاریابی ورزشی. 4
)نفر30(اقتصاد ورزشیةفعاالن حوز. 5
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،نهایـتو درانجام شد شمار شکل کلبهگیري روش نمونهپژوهش،ۀبودن جامعدلیل محدودبههمچنین، 
از در این پـژوهش . موردبررسی قرار گرفتنامه پرسش112تعداد ،تمامپس از حذف موارد ناقص و نیمه

56داراي شـد کـهباشـد اسـتفاده ) مـی1392انی (شعبۀنامگرفته از پرسشابزار مدیریت فرانوگرا که بر
آفرینـی بـود. دهی فعال، نوآوري و همار، سازمانزگشش بعد ترغیب، خودکنترلی، رهبري خدمتال و ؤس

ال ؤسـ44ورزش تدوین گردیده است. این ابزار داراي ۀجهت ارزیابی توسعپژوهش نیزدیگر ۀنامپرسش
ورزش ، ایـیورزش حرفـهچهـار بعـد و دارايبـوده)1393نی (که برگرفته از پـژوهش پورکیـاباشدمی

ارزشـی پنجبرده از طیف هاي نامنامه. در پرسشباشدمیورزش قهرمانیو تربیتیوورزش تعلیم، همگانی
) و بیشـترین امتیـاز را یـک("ممخـالفکامالً"کمترین امتیاز را کهگویی استفاده شدرت براي پاسخلیک

نیـز و آمار اسـتنباطی آمار توصیفی از پژوهشگربراین،عالوه.دادخود اختصاص ) بهپنج("مموافقکامالً"
دموگرافیـک و هـايویژگیبخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهاي توصیفی بـراي بیـان در.بهره برد

بسـتگی پیرسـون جهـت بررسـی مون هـمآزنیزآمار استنباطیبخشدرتوصیفی پژوهش استفاده شد. 
افـزارنرمدر ییدي و اکتشافیأتحلیل عاملی تآزمونو22ۀنسخ1اس.پی.اس.اسدر بین متغیرهاباط ارت

مورداستفاده قرار گرفت.8/8ۀنسخ2لیزرل
مالحظات اخالقی

د.ني و تحلیل گردآورجمعمحرمانه کامالً شکل بههانامهکه پرسشبوددر این پژوهش سعی بر این 

نتایج
نفر زن و 63، پژوهشدهنده به سؤاالت پاسخفرد112از مجموع شود کهمشخص میهایافتهاساسبر

ۀو کمترین دامنقرار دارند سال 40تا 31ها در دامنۀ سنیاز آندرصد6/44که نداهبودمردنفر 49
ز درصد ا2/32شودمشاهده میطور که همانهمچنین، باشد. میسال50بااليسنی ةبازنیزسنی

ۀرتبداراي نفرهشتها،آنکه از میانباشندمیدکتري تخصصیداراي مدرك کنندگانشرکت
.)شماره یک(جدول هستنددانشیاري

1. Statistical Package for Social Science (SPSS)
2. Lisrel
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سیربرتحتۀشناختی جامعهاي جمعیتتوزیع ویژگیـ1جدول 
علمیۀمرتبتحصیالتسنیۀدامنجنسمتغیرها

زنمردهاگویه زن

ـ30
20

سال

ـ40
31

سال

ـ50
41

سال

ي 
باال

50
سیسال

شنا
کار

سی
شنا

کار
شد

ريار
دکت

به 
مرت

ون 
بد

ربی
م

دیار
ستا

ا

یار
انش

د

634931502291174363149248فراوانی
2/568/477/276/446/191/88/9662/327/278/434/211/7درصد

پژوهش پرداخته مدل روابط متغیرها و به بررسی ،و سپستأییديملی ابتدا به بررسی تحلیل عا، ادامهدر
از پژوهشگر پژوهش،هاياالت ابزارؤها و تعدد سدلیل حجم باالي یافتهبهذکر است کهشایان.شودمی

خودداري نموده و به ف وموگروف اسمیرنولو آزمون کییدي أگزارش گرافیکی تحلیل عاملی تارائۀ 
این بخش بسنده کرده است. آن درکوتاهزارشگ

ال ؤسياستثنامدیریت فرانوگرا بههايمؤلفهتمامی کهتوان چنین استدالل کردبه نتایج میبا توجه
) 48/1(ة تیآمارو)14/0با بار عاملی (این ابزار31ال ؤس.ندهستقبولی برخوردارقابلعاملیباراز ،31

خارج گردید. پژوهش االت ؤاز س
)، 86/1(تیةآماربا هشتال ؤ)، س4/1(ة تیآماربا هفتلاؤسنیزرزشوۀتوسعاراالت ابزؤی سدر بررس

با 37ال ؤ)، س18/0(تیةآماربا 36ال ؤ)، س77/1(تیةآماربا 33ال ؤ)، س01/0(تیةآماربا نهال ؤس
تیةآماربا 42ال ؤو س) 79/1(تیةآماربا 40ال ؤ)، س66/1(تیةآماربا 38ال ؤ)، س76/0(تیةآمار

درادامه و. ندگردیدحذفپژوهشاالت ؤقبول از سموردتیةآمارنبودن بار عاملی و دلیل دارابه)74/1(
ۀبر توسعییدي و پیش از ترسیم مدل رگرسیونی اثرگذاري مدیریت فرانوگرا أپس از تحلیل عاملی ت

. نتایج ه شدآن پرداختهايلفهؤن دو متغیر و مایتباطارها وبودن توزیع دادهطبیعیبه بررسی،ورزش
ها ارتباطهاي آنلفهؤو مهامتغیراین و هستندطبیعیهر دو متغیر داراي توزیعکه دهدمینشان 

ۀترغیب و توسعبستگی بین متغیرهاي باالترین شدت همهمچنین، . ي با هم دارندمثبت و معنادار
شودمیآفرینی و ورزش همگانی مشاهده بین همنیزگیبستو کمترین شدت هموجود داردورزش

. )شماره دو(جدول 
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ورزش ۀمدیریت فرانوگرا و توسعبستگی بین ماتریس همـ 2جدول 

ورزش ايورزش حرفههالفهؤم
همگانی

-وورزش تعلیم
تربیتی

ورزش 
ورزشۀتوسعقهرمانی

757/0**454/0**628/0**658/0**565/0**ترغیب
473/0**351/0**556/0**222/0**51/0**دکنترلیخو

656/0**409/0**666/0**437/0**629/0**ارزگرهبري خدمت
549/0**467/0**497/0**313/0**61/0**دهی فعالسازمان
515/0**351/0**551/0**294/0**542/0**نوآوري 

49/0**364/0**655/0**2/0**485/0**آفرینیهم
741/0**507/0**753/0**474/0**704/0**مدیریت فرانوگرا

01/0<P**05/0<P*

ارتباطات تمامةاستانداردشدکه ضرایب رگرسیونی حاکی از این استنتایج پژوهش نیزدر بررسی مدل 
که در مدل ايمتغیر ورزش حرفهياستثنابه(هاآنهايمؤلفهو ورزش ۀمدیریت فرانوگرا و توسعبین 

. ي با یکدیگر دارندارتباط معنادارمتغیرها است و کلیۀشده تأییدپژوهش حذف گردیده است) نهایی 
مدیریت توان دریافت که بین متغیرهاي ها میدادهوتحلیلتجزیهبا توجه به نتایج حاصل از ،همچنین

ۀتوسعمستقیم بر صورتبهنوگرا مدیریت فراارتباط معناداري وجود دارد وورزش ۀفرانوگرا و توسع
. )شماره یک و دوهايو شکلشماره سه(جدول داشته استیمثبتتأثیرورزش 

پژوهشمتغیرهاي ةاستانداردشدبرآورد ضرایب رگرسیونی ـ3جدول 
تیبار عاملیارتباط بین متغیرها

76/013/10ترغیبا ـمدیریت فرانوگر
66/047/8خودکنترلیا ـمدیریت فرانوگر
84/085/11ارزگرهبري خدمتا ـمدیریت فرانوگر
66/047/8دهی فعالازمانا ـ سمدیریت فرانوگر
74/088/9نوآوريا ـمدیریت فرانوگر
81/022/11افزاییهما ـ مدیریت فرانوگر

-81/0ايورزش حرفهش ـ ورزۀتوسع
54/036/6ورزش همگانیش ـ ورزۀتوسع
88/061/11تربیتیوورزش تعلیمش ـ زورۀتوسع
57/075/6ورزش قهرمانیش ـ ورزۀتوسع

9/079/9ورزشۀتوسعا ـ مدیریت فرانوگر
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ورزشۀمدیریت فرانوگرا و توسعمدل ارتباطی و بارهاي عاملی ضرایب برآوردي ـ1شکل 

رزشوۀاثرگذاري مدیریت فرانوگرا و توسعهاي برازش مدلشاخصـ4جدول 
تفسیرهامقادیر شاخصهاي برازندگی مدل مفهومیشاخص

برازش مطلوب24/97کاي اسکوار
برازش مطلوب34(df)درجه آزادي

برازش مطلوب86/2نسبت کاي اسکوار به درجه آزادي
مطلوبنسبتاًبرازش 1086/0جذر برآورد واریانس خطاي تقریب

مطلوببرازش 291/0شدهشاخص برازش تعدیل
مطلوبنسبتاًبرازش 389/0شاخص برازش تطبیقی

برازش مطلوب4042/0ماندهریشۀ میانگین مربعات باقی

بودن قبولقابلةدهنداست که نشان) 89/0(شاخص نیکویی برازش، شماره چهاراساس نتایج جدول بر
با نگین مربعات خطاي برآوردمیاۀمقدار ریش،. همچنینباشدمیاین میزان براي برازش مطلوب مدل 

1. RMSEA
2. AGFI
3. GFI
4. RMR
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نیکویی هايشاخصدیگر که ) 042/0(با مقدارماندهریشۀ میانگین مربعات باقیو )086/0(مقدار
هاي برازش نیز از د. سایر مقادیر شاخصاز تأیید مدل دارقبول بوده و نشانبرازش هستند نیز قابل

ار زگت بیشتر رهبري خدمتاهمیپژوهش،اهمیت در مدل حائزۀنکتقبولی برخوردار هستند.مقادیر قابل
از این عنوان پیش باشد.ورزش میۀتربیتی در توسعوهاي مدیریت فرانوگرا و ورزش تعلیملفهؤدر م

حذف گردیده ، از مدل نهایی پژوهشدلیل عدم همخوانی با اطالعات مدلهبايگردید که ورزش حرفه
ندارد.را بینی این متغیر از روي متغیرهاي مدیریت فرانوگرا لیت پیشمدل قاباین ،مبناایناست. بر

ورزشۀضرایب برآوردي و آزمون مدل ارتباطی مدیریت فرانوگرا و توسعـ2شکل 

گیريبحث و نتیجه
شده از سوي بیانۀاصول اولیتر ازفرا،هاهاي کنونی، مدیریت در سازمانبا توجه به مشکالت و پیچیدگی

ۀراستاي توسعدرها و ابزارهاي نویناز روشهمواره بایست میو مدیرانباشدمیقرن بیستمشمنداندان
ۀمدیریت فرانوگرا و توسعبررسیهدفباحاضرپژوهش،روایناز؛مند گردندد بهرهاهداف سازمانی خو

تدوین گردیده است.هانقش ارتباطی متقابل آننیز ورزش و 
مثبت و ۀن رابطهاي آلفهؤورزش و مۀت فرانوگرا و توسعبین دو متغیر مدیریکهنتایج نشان دادند 

دست بهورزشۀبستگی بین متغیرهاي ترغیب و توسعباالترین شدت هم. همچنین،وجود دارديمعنادار
نبودبا توجه به . آفرینی و ورزش همگانی مشاهده گردیدبین همنیزبستگیو کمترین شدت همآمد

راستاي اهداف این نوعی درهایی که بهپژوهشۀادامه به مقایسدربا پژوهش حاضر، مشابه یپژوهش
)، 1393)، پورکیانی (1391(سلیمانیهايیافتهسو با . این نتایج همشودمیاند پرداختهبودهپژوهش

است از آنحاکیپژوهشاطالعات مندرج در این باشد.) می2013ژاك و همکاران () و 1991(نتزکو
رهبران جدید مدیران و نیازمند نیزهاي جدیدو سازمانباشدمیهاي جدید نیازمند سازمان،دنیاي که 
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هاي عصر مدرنیته، مجهز به هاي کالسیک سازمانبر منطق عقالیی و آموزهکه عالوهمدیرانی؛هستند
گیري عوامل مختلف در تصمیمبه دخالتو بودهاحساسات وهادرك ارزشۀابزار تفکر جدید بر پای

درون و برون ةنیازمند درك بهتر از روابط پیچید،آینده. مدیریت و رهبري دراعتقاد داشته باشند
نوگرا و افراد فراهاي براي رویارویی با سازمانمدیریت و رهبريبراین، عالوه. باشدمیهاي نوگراسازمان

درراخالقیت در زیردستانتنوع وبایستها میآن،همچنیناست. تغییرنیازمند تحمل ،جدید
.دهندها پرورش سازمان
ۀارتباطات بین مدیریت فرانوگرا و توسعتمامةاستانداردشدد که ضرایب رگرسیونی ندهنشان مینتایج 

حذف گردیدهپژوهشاي که در مدل نهایی متغیر ورزش حرفهيبه استثنا(ها نهاي آمؤلفهنیزورزش و 
با توجه به نتایج ،همچنین. ي با یکدیگر دارندارتباط معنادارمتغیرها کلیۀو استتأیید شدهاست) 

ورزش ۀتوان دریافت که بین متغیرهاي مدیریت فرانوگرا و توسعها میتحلیل دادهوحاصل از تجزیه
داشته یر مثبتورزش تأثۀمستقیم بر توسعصورتارتباط معناداري وجود دارد و مدیریت فرانوگرا به

هاي مدیریت لفهؤار در مزگاهمیت بیشتر رهبري خدمتپژوهش،اهمیت در مدل حائزۀنکتاست. 
اي پیش از این عنوان گردید که ورزش حرفهباشد. ورزش میۀتربیتی در توسعوفرانوگرا و ورزش تعلیم

این مدل،مبنااینده است. بردلیل عدم همخوانی با اطالعات مدل حذف گردیهبپژوهشدر مدل نهایی 
حاضر پژوهشاساس نتایج برندارد.را از روي متغیرهاي مدیریت فرانوگرا بینی این متغیر قابلیت پیش

- تحملوفانعطبا کاهش اقتدار مدیر، افزایش اکهتوان عنوان کردگزار میرهبري خدمتۀلفؤمورد مدر

به ويدیگران، توجهها و افکار در خدمت ایدهگرفتن مدیر رسازمان، قرابرابر تغییراتمدیر دريپذیر
لفه را در سطح سازمان ؤتوان این مکارکنان میو مدیریتهمکارينیز و مراجعاننیازهايق و یعال

ومردمعمومبرايهاییفرصتساختنفراهمتربیتی،وتعلیمورزشازهدف،دیگرسويازگسترش داد.
-مهارتحرکتی،ادراکیهايتواناییآموزشی،تمریناتازگیريبهرهباوانان است تانوجکودکان وویژهبه

کشورهایی می،لذا؛یابدگسترشهاآندرپایههايمهارتازو بسیاريبنیاديحرکتییا الگوهايها
ه و آن را گذاري کردسرمایه،هاي پایهورزشدرایگاه باالتري قرار بگیرند کهتوانند در این عرصه در ج

ورزشکاران ۀو توسعتربیتوهاي تعلیمفته در ورزش، پایه و اساس برنامهکشورهاي پیشر.اده اندتوسعه د
سیسات أبه اماکن و تسنآموزان کمکنند و زمینه را براي جذب دانشرا در مدارس ابتدایی متمرکز می

تربیتی از اهمیت وایه در ورزش تعلیمهاي ورزش پتوجه به زیرساخت،بنابرین؛سازندورزشی فراهم می
-نیازمند برنامه،تربیتیوتوان نتیجه گرفت که اهمیت ورزش تعلیممی،روینااز؛باشدمیزیادي برخوردار

براي ترویج ورزش هاي موجودامکانات و زیرساختتمامگذاران و بسیج ریزي مناسب از سوي سیاست
-سويباشد. ازسالمت و تندرستی در سطح جامعه مییجاد فرهنگ عنوان سبک زندگی افراد جامعه و ابه
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توانند گذاران میرسد سیاستنظر میبهاقتصادي ورزشی کشوروبا توجه به شرایط اجتماعی،دیگر
و با ایجاد تشکیالت مناسب براي دو کنند ها و ساختارهاي مدیریت ورزش کشور را بازبینی سیاست

با همچنین،. اقدام نمایندزمان این سطوحهمۀبه توسع،تربیتیوو تعلیمسطح ورزش همگانی ـ تفریحی
توان بااست که میايگونهبررسی بههاي مورداکثر شاخصتأثیرشود کهمشخص میتوجه به نتایج

مدیریتنیزوامکاناتگسترش،ورزشیاماکنوتأسیساتها،ساختزیردرمناسبهايگذاريسرمایه
صورتاین پیشنهادات بهتربیتی گام برداشت.وورزش تعلیمۀدر توسعو رسیدموفقیتابع بهمناین

بدنی ادارات تربیتۀش کشور در معاونت سالمت وزارت و کلیرپروون ورزش آموزشاخص به مسئوال
گردد. پرورش کشور توصیه میوآموزش

ورزش داشتهۀدر توسعیاثر مثبت،ي تفکر فرانوگراهاآموزهها حاکی از این است کهبراین، یافتهعالوه
گیرنده و حتی عملیاتی در این حوزه نظیر هاي تصمیمو تعمیم و بسط این تفکرات در سازماناست

هاي پرورش و فدراسیونوملی المپیک، معاونت سالمت وزارت آموزشۀوزارت ورزش و جوانان، کمیت
ها سازمانعدم قطعیت است. ،زمینهاینواهد بود. یک رویکرد درخیمثبتثیراتأداراي تشک، بیورزشی
معنا بدینعدم قطعیت و هر احتمالی را در محیط اداره کنند. عدم قطعیت بایستمیبودن ثرؤبراي م

بینی تغییرات دچار مشکل مورد محیط ندارند و براي پیشدرگیران اطالعات زیاديکه تصمیماست
ارائه دهند. عالوهجدیدي راهاي ر ایدهمستمصورت بهبایستمیاي ماندگاري خود بر،اینبنابر؛هستند

تعدیل در ،خودۀنوبرات بهکند و این تغییها همراه با واقعیات تغییر میهاي افراد و سازمانآن، ارزشبر
وان تنمیدیگر،هسازد. درنتیجرا ضروري میهاآنهاي رسیدن به ها و راهنظر در هدفها و تجدیدبرنامه

.شوندمفاهیم نوآوري، اختراع و ابداع مطرح می؛ زیراسخن گفتریزي به مفهوم کالسیک آناز برنامه
از این قاعده مستثنا کنونی ۀها و ورزش در سراسر دنیا در عرصمحیط متغیر سازمانکهرسدنظر میبه

و گرفتن و عدم اعتقاد به برنامه، فاصلهنجمالت پیشیازپژوهشگرمنظورکهذکر است. شایانباشدنمی
انعطاف و گرفتنننظرریزي به مفهوم کالسیک دربرنامهمنظور وي . بلکه،نیستهاریزي در سازمانبرنامه

درك این . باشدمینوگرا در سازمان به نیروي انسانی نوآور و تفکر فرایتوجهبیها وخالقیت در برنامه
-ازدورۀنکت،مدرن گذر نکرده استمدرن به پستشرایط کشور هنوز ازمطلب که مدیریت در ورزش

ها در نقش آنومدرنهاي مدیریت پستواژهکلیدبا معرفی در تالش است پژوهشگراما باشد،میذهنی ن
- راهۀو با ارائایجاد کندن در این حوزه و مسئوالپژوهشگراندر نگرش را اي روزنه،کشورورزشۀتوسع

ورزش کشور بردارد.ۀراستاي تحقق توسعگامی کوچک در،سازي این تفکري پیادهکارها
توجه و اهتمام شود کهن و مدیران ستادي ورزش پیشنهاد میبه مسئوالهاي این پژوهشیافتهمبناي بر

، دبر تنوع تأکید کنن، داشته باشندارتباطات و تعاملو، فردگراییمفاهیمی همچون اختیاربه ايویژه
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نوگرا قعی تفکر فراهاي وااین موارد مصداقحقیقت،درورزند. زدایی اصرار د و بر ساختارننهنوآوري را ارج 
د. نباشدر مدیریت می

ویژه در به،عوامل نوین دخیل در بهبود مدیریتلزوم بررسی متغیرها و پژوهش،اهمیت در این حائزۀنکت
بدیع بوده نوعی بهاین پژوهشترکیب متغیرهايفت که توان گهمچنین، میباشد.ورزش میۀعرص

اقدام به نگارش این پژوهش نموده ،گاه مدیراندجدید در دیايروزنهایجاد با هدفپژوهشگرو است 
ترویج توجه بیشتر به لزوم اقدام و ابتکار عمل مدیران در کهتوان ادعا کردمی،راستاهمیندراست. 

در حل مسائل و مشکالت کارکنانهمکاري و تشریک مساعی کارکنان، ین فرهنگ بحث و گفتمان در ب
ۀرواج روحیمورد سازمان و ورزش، درهاي مشترك به داشتن ارزشکارکنانتشویق سازمان،مربوط به 

تقسیم کارکنان، در بینصورت تیمیبهپژوهشیهاي ترویج فعالیتسازمان، انتقاد و انتقادپذیري در 
مند، تصمیمات متکی بر واقعیت و رفتار قانون، جاي پایگاه اجتماعییگاه سازمانی بهجاقدرت براساس

جهت سی درکارهایی اسا، راهمنظور کسب حداکثر کاراییکردن کارها بهتخصصیو اختیار محدوددانش،
تمی توسعه در هر بخش و در هر کشوري نیازمند ایجاد نگاه سیس؛ زیرا،باشندورزش در کشور میۀتوسع

- همنبوده و با توجه به ازاز این قائده مستثنانیز باشد. ورزش در کشور ما پایه و اساس میدارايقوي و

ورزش ۀعدم توجه کافی به مفهوم واقعی توسعنیز هاي گذشته و گسستگی مدیریت در ورزش در دهه
. درسنظر میکارساز به،حالعینو دربودهاین موارد مهم،در کشور

توان اذعان داشت در حوزه ورزش تحقیقات متعددي در حوزه توسعه ورزش انجام شده اما مینهایت، در
جاي خالی پژوهشی که اثر مدیریت فرانوگرا و نقش این نوع تفکر در مدیریت را بر مولفه هاي اساسی 

و مورد بحث این پژوهش بودهشد. لکن تفکر و تعمق در این زمینه توسعه ورزش بسنجد حس می
ها و چگونگی تحقق آن و ارزیابی برنامه،هاگمشده در تمام سیستمۀحلقدهد که محقق پیشنهاد می

ارزیابی تحلیلی از کار بهبود مستمر،ۀفلسفکه با توجه به این،روایناز؛ تناسب با شرایط فرهنگی است
ۀیابی و مقایسارزنیزان ودر مدیران و کارکناي الزم حین ایجاد چنین تفکراتی است، گرفتن بازخورده

باشد. زمینه میاینکننده درامري کمک،هاي پیشینها با سالبرنامه ها و خروجی
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Abstract

Complex conditions of today’s life make it necessary for managers to be updated with
modern management methods and processes more than before. Therefore, the purpose of
the present study was to study the role of postmodern approach in management and its
role in sport development. The present study was a field research using correlation test.
The population were all the experts and stakeholders of Sport and management.
Theoretical sampling method was used according to the population size (N=160) and
112 questionnaires remained eventually. Postmodern management researcher made
questionnaire developed by Shabani (2013) (α=0.92) and sport development researcher
made questionnaire developed by Pourkiani (2014) (α=0.91) were used. For Inferential
statistics, Kolmogorov-Smirnov and Spearman correlation tests were used by 22nd

version of SPSS. Also the 8.8th version of Lisrel software was used to test the construct
validity and structural equation modeling. The results showed that there is relation
between the two variables and their components. Also regression coefficients and T
values of the communication model of postmodern management and sport development
are approved. According to these results it could be significant to try our best to have
more appropriate interactions, procedures and relations within the organizations and
especially within the sport organizations, in order to contribute in promotion of sports in
the fields of championships, sports for all and education.
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