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Abstract 
The purposeful use of knowledge and skills to make planned changes in sports 
organizations is inevitable as it is part of process of managing change. The aim of study 
was to investigate the effect of modernization on the process of change management with 
mediating role of policy making in Olympic sports.  This study is an applied, correlational 
research which uses structural equations modeling. The statistical population includes 
members of strategic council, senior staff managers, middle staff managers of the Ministry 
of Sports and Youth, heads of federations and sports delegations of Olympic sports. 
According to Morgan's table, 297 people formed a statistical sample by stratified random 
method. The Olympic sports modernization and policy-making questionnaires of Babaei 
et al. (2020) and process of change management questionnaire of Naidu (2008) were used. 
To examine the content validity of questionnaires, sports management professors’ 
perspectives and to examine combined reliability, Cronbach's alpha, divergent and 
convergent validity, Sobel and Vaf test and structural equation modeling, SPSS software 
version 23 and PLS version 2 were used. The results showed that modernization affects 
policy and process of managing change. Modernization affects process of change 
management with mediating role of Olympic sports policy. Therefore, it is proposed that 
the process of managing change of Olympic sports be occurred through the development 
of modernism in organization via development of technology, organizational structure and 
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human resources and policies regarding infrastructure, orientation, economic factors and 
the prevailing sports perspective.  
 

Keyword: Development of Technology, Specialized Human Resources, Sports 
Perspective, International Relations. 

 

Extended Abstract 
Background and Purpose 

Successful sports organizations, with the help of management tools and new 

technologies, take advantage of opportunities created for their own benefit to lead 

to positive and satisfying change. For this reason, the process of change 

management is one of the scientific topics in sports management. The need to 

address challenges such as technological change, modernism, globalization, 

policy making change, and the creation of an international advantage to preserve 

the survival of nations and the like is a clear reason why the traditional pattern of 

management in future societies will change rapidly (Goodwin & Grix, 2011). In 

this change, governments will succeed if they can implement the change process 

properly. Because the process of managing change is a global requirement and 

societies must prepare themselves for tremendous changes. These changes must 

be based on knowledge, modernism and the prevailing policy making in sports. In 

the process of change management, it is necessary not to act hastily, and 

modernism and policy making, which is happening at all levels, must be 

considered. Continuous changes in sports environments are considered to be one 

of the most important challenges, and to what extent modernization can affect the 

process of change management due to the role of macro and micro policy making 

at the level of sports, is another necessity of this study. Thus, the aim of the present 

study is to investigate the effect of modernization on the process of change 

management with the mediating role of policy making in Olympic sports. 

Materials and Methods 

The research method is correlational with structural equation modeling approach. 

This study is applied  in terms of purpose and has been done as a field study. 

According to the information obtained from the Ministry of Sports and Youth, the 

statistical population includes the members of the Strategic Council of the 

Ministry of Sports and Youth (50 people), senior staff managers of the Ministry 

of Sports and Youth (50 people), middle Staff Managers of the Ministry of Sports 

and Youth (150 people), heads of Olympic Sports Federations (33 people), and 

the chairman of the Olympic Sports Boards (1023 people). According to Morgan's 

table, 297 people were selected by stratified random sampling. The modernization 

and policy making questionnaires of Babaei, Noorbakhsh, Khodayari and 

Noorbakhsh’s (2020) Olympic sports, and Naidu’s change management process 
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(2008) were used. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the 

reliability. The reliability coefficient of the modernization variables was 0.92, the 

policy making was 0.93 and the change management process was 0.87, which 

indicated the stability of the measuring instrument. Stretching and clustering 

indices were used to evaluate the normality of the data. Sobel, Vaf and structural 

equation modeling tests were used using the softwares of SPSS versions 23 and 

PLS versions 2. 

 

Findings 

Unlike measurement models, in which the relationships between latent and 

obvious variables are considered, in examining the model of structural equations, 

the relationships between latent variables are analyzed together and the criteria of 

significant t-values and path coefficients for fitting the structural model were 

investigated. Table 1 shows the path coefficient and the significant value (T-

Value) for each of the research paths. 
 

Table 1. Results of Structural Equation Model  

Structural Path Path 

Coefficient 
T-

Value 
Test 

Result 
Modernization   Policy Making 0.73 16.30 Confirm 

Policy Making  Change Management 

Process 0.43 4.46 Confirm 

Modernization   Change Management 

Process 
0.40 4.76 Confirm 

Organizational Structure  Modernization   0.85 33.96 Confirm 
Modernization  Human Resources 0.77 16.64 Confirm 
Modernization  Technology Development  0.71 10.04 Confirm 
Modernization  International Relations 0.82 25.41 Confirm 
Modernization  Financial Management 0.87 31.32 Confirm 
policy Making  Economic Factors 0.72 13.54 Confirm 

Policy Making  Organizational Factors 0.78 6.32 Confirm 

Policy Making  Organizational Orientation 0.87 9.63 Confirm 
Policy Making  Infrastructures 0.75 6.06 Confirm 

Policy Making  Specialized Human Power 0.73 6.11 Confirm 
Policy Making  Sports perspective 0.74 5.79 Confirm 
Change Management Process  
Implementation 

0.77 18.06 Confirm 

Change Management Process  Change 

communication 0.79 15.24 Confirm 

Change Management Process  Turnover 0.81 15.04 Confirm 

Change Management Process  spirit 0.72 7.71 Confirm 
Change Management Process  Maintenance 0.60 5.25 Confirm 
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The Sobel test was also used to measure the significance of the mediation effect. 
The score of 33.96 was obtained in the Sobel test. Thus, with 95% probability, the 

effect of the mediating variable of Olympic sports policy making on the effect of 

modernization on the process of change management is significant. To determine 

the indirect effect through the mediate variable, the Vaf test was used, which 

provides a value between zero and one. This result means that 0.74% of the effect 

of total modernization on change management is explained by the mediating role 

of policy. 

 

Conclusion 

In general, according to the conducted studies and the results of the present study, 

it can be stated that sports organizations that have been successful in the Olympic 

Games in different periods, with the help of management tools and new 

technologies, take advantage of opportunities created for their own benefit to lead 

to positive and satisfying change. Therefore, the process of change management 

is one of the scientific issues in sports management, and in this regard, it should 

be noted that the purposeful application of knowledge and skills to create planned 

change in sports organizations, which includes a part of the process of change 

management, is inevitable. Therefore, in the context of modernism governing 

organizations, the greatest emphasis of sports managers is on trying to respond 

appropriately to changes and synchronizing themselves and existing policies to 

change and achieve ideal conditions. Due to the impact of modernization on the 

change management process of Olympic sports, it is suggested that managers of 

the organization understand well the assumptions of modernization, such as 

organizational structure, international relations, financial management, etc., and 

be aware of their impact on the change management process. Given that the 

implementation of any policy at any level is accompanied by changes and the 

policies of Olympic sports and due to environmental and sports demands, 

economic rationality, organizational factors, specialized human power, and 

infrastructures should be on the agenda of policy makers when implementing 

policies. Considering that the world is changing and policy making can play a 

mediating role in the impact of modernization on change management, the process 

of change management in the Ministry of Sports and Youth, the National Olympic 

Committee and the Olympic federations should be based on knowledge, 

modernism and governing policy makings in the sport of the country. The study’s 
findings, have clearly been able to point out important steps that could facilitate 

the process of changing the management of the Olympic sports. The practical 

point of this study is that the managers of the National Olympic Committee, the 

Ministry of Sports and Youth and the Olympic federations enable to take the 
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necessary use of the study’s findings to improve the modernization of the 

organization by using modern policies for developing new techniques in 

management and thus the growth and development of organizations in the 

domestic and international arenas. One of the limitations of this study is the 

selection of only a part of the country's sports (Olympic sports). l Therefore, it is 

suggested that the present study be conducted on non-Olympic sports as well. 
Another limitation of this study is that only the attitude of managers has been 

examined. Therefore, it is recommended that a similar study be carried out among 

the staff of the National Olympic Committee, the Ministry of Sports and Youth, 

and the Olympic Federations to provide effective results in the field of improving 

the managers' insight. 
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 مقالة پژوهشی

گذاری سیاست  میانجی نقش با تغییر  مدیریت فرایند سازی بر مدرنتأثیر 

 1المپیکی  هایورزش
 

 4، پریوش نوربخش3، عباس خدایاری2، مهوش نوربخش1مهدی بابایی

 

 مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران دانشجوی دکتری گروه  .  1

 مسئول(   ۀ)نویسند  استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران.  2

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران .  3

 گاه آزاد اسالمی، کرج، ایراناستاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانش.  4
 

 23/11/1399تاریخ پذیرش:                         18/08/1399تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

 است  ناپذیراجتناب  امری  ورزشی  هایسازمان  در  شدهریزیبرنامه   تغییر  برای  مهارت  و  دانش  هدفمند  کاربرد

 ندیبر فرا  سازیمدرنتأثیر  بررسی    با هدف  پژوهش  این.  گیردمیدر بر    را  تغییر   مدیریت  فرایند  از  بخشیو  

از نوع همبستگی   پژوهشروش . انجام شدی  کیالمپ یهاورزش یگذار استیس یانجیبا نقش م رییتغ تیریمد

  .شکل میدانی انجام شدبه بود کهکاربردی   ، از لحاظ هدف  . همچنین پژوهشبود با رویکرد معادالت ساختاری

،  جوانان  و  ورزش  وزارت  ستادی  عالی  مدیران،  جوانان   و  ورزش  وزارت  راهبردی  شورای  اعضای،  آماریجامعه  

 هایتئهی  سایؤر،  المپیکی  هایورزش  هایفدراسیون  روسای  جوانان،   و  ورزش  وزارت  ستادی  میانی  مدیران

نمونه    ی تصادف  ایطبقهنفر به روش    297،  مورگان کرجسی و  با توجه به جدول    .بودند  المپیکی   هایورزشی

همکاران،  بابایی و  )های المپیکی  گذاری ورزشو سیاست  سازیهای مدرناز پرسشنامه   دادند.  لیرا تشک  یآمار

استفاده شد. برای بررسی    پژوهشیری متغیرهای  گ برای اندازه   (2008،  نایدو)( و فرایند مدیریت تغییر  2020

ها از ضریب پایایی پرسشنامهمنظور بررسی  بهمدیریت ورزشی،    اساتیدها از نظر  روایی محتوایی پرسشنامه

 های آزمون  از  همگراواگرا و  روایی  ،  آلفای کرونباخ  ، پایایی ترکیبی  هایشاخصبرای بررسی  و    آلفای کرونباخ 

اس نسخه  الیپاسمارت  و    23نسخه    اساسپیهای اسافزار نرم  درساختاری  سازی معادالتمدلو    فسوبل و وا

. همچنین داردتأثیر  یند تغییر مدیریت  اگذاری و فرسازی بر سیاستمدرن،  نتایج نشان داد  .استفاده شددو  

 
1. Email: babaeemahdi67@gmail.com   

2. Email: mahvashnoorbakhsh8@gmail.com 

3. Email: khodayariabas@yahoo.com 

4. Email: parivashnourbakhsh@yahoo.com 



 89                                                                     ...  با نقش رییتغ تیریمد ندیبر فرا سازیمدرن ریتأث: بابایی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

  رو ازاین  ؛مؤثر استی  کیالمپ  یهاورزش  یگذاراست یس  یانجیبا نقش م  رییتغ  تیریمد  ندیبر فرا  سازیمدرن

  ق یاز طر  ، در سازمان   زمیتوسعه مدرن  یبرمبنا  یکیالمپ  هایورزش  رییتغ  تیریمد  ندیافر  شود یم  شنهادیپ

  ،گیریجهت   ها، رساختیز  یبرمبنا  هاییگذاری استیسو    منابع انسانیو    یساختار سازمان  ، ی توسعه تکنولوژ

 ..حاکم بر ورزش کشور باشد یورزش دگاهیو د یعوامل اقتصاد
 

     .المللنیب روابط، دیدگاه ورزشی، متخصص انسانیی، منابع توسعه تکنولوژ :واژگان کلیدی

 

 مقدمه  
 برای  فعالیتی  عنوانبه  رقابتی   ورزش  امروز،   اقتصاد   سریع  توسعه  و  فناوری  سریع  تغییرات  به  توجه  با

  افزایش   نیز  مردم  رقابتی  ورزشی  الزامات  روازاین  ؛گیردمی  قرار  مردم  مدنظر  فشار،   رهایی   و   ذهن  آرامش

لی است    یافته و  هوانگ  کوئین،  جدید    (.52،  2016،  1)جیانگ،  تغییرات   سازمان  دربارۀمباحث   و 

  شده   های ورزشی متمرکزازجمله سازمان  ها سازمان  مدیریت  بارۀدر  تریخاص  موضوعات  بر  ،سیستمی

  معرفی  و  3سازیمدرن  بارۀدر تریگسترده بسیار  هاینگرانی(.  116،  2011، 2فرکینز و است )شیلبری

  بحث   عنوانبه  جمعی  طوربه   آنچه  با  دارد  نزدیک  یارتباط  کهوجود دارد    ورزش  در  جدید  مدیریت

   (.541، 2011، 4گریکس  و )گودوین است شده معروف مدیریت

  یاقدامات  فیتوص یاست که برا یاصطالح سازیمدرن. است سازمانی توسعه اصلی بخش سازیدرنم

می کار  برا  ک یکه    رود به  کارا  یشرکت  م   ا یمحصوالت    تیفیک  ا ی   یی بهبود  انجام    دهدیخدمات 

دست    خود  کامل  ظرفیت و کارایی  به  نتوانند  ها سازمان  اگر(.  89،  2015،  5)داولینگ، دنیون و واشنگتن

است )لوشچاک   سازیمدرن  ضعیف  اجرایدلیل  هب  بلکه  نیست،  ضعیف  استراتژی  از  ناشیامر    این  بیابند، 

بر تفکر و دانش مدیریت اثرگذار است. براساس تئوری نهادی،    یسازمدرن  (. 25،  2013،  6بسپالیوک   و

کوشد با  پذیرفتن هر روش علمی یا شکل نوین سازمانی ناشی از منافع سازمانی است که سازمان می

و بر همین اساس بقا و دوام    آن را بپذیرند  نفعهای ذیآن مشروعیت خود را به دست آورد و گروه 

خوبی درک کنند و از  را به  سازیمدرنهای  ن مدیران سازمان باید مفروضابرایبن   ؛خود را تضمین کند
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های گسترده جامعه فراصنعتی در زمینه  مدرنده سازمان  نیآیند مدیریت آگاه باشند.  اها بر فرثیر آنأ ت

   (.89، 2015، همکارانو  )داولینگ گیردمی شکل

برای   تبلیغاتی  ابزاری  بتواند  ورزش  اگر  ما  عصر  عدالتدر  و  اقتصاد  خداجو  و  دینی  فرهنگ  محور، 

مدرنیته یک مقطع زمانی از  .  است  شده نیزبلکه تأیید  ،تنها بد نیستنه ،سیاستی از جنس دیانت باشد 

از پدیده مانند  های ورزشی  نوعی سازمانو بهورزش  .  های اجتماعی استواقعیت اجتماعی و شکلی 

ازآنجاکه خاستگاه مدرنیته غرب  هستندیسم  های اجتماعی تابع قواعد مدرنسایر واقعیت اما    است،، 

چراکه قالب مدرنیته    ؛توان گفت که مدرنیته غربی باید از مدرنیته به مفهوم اساسی آن تفکیک شودمی

لیبرالیسم مباحثی چون  را  اومانیسم 1غربی  تعارض  تشکیل می  غیرهو    3، سکوالریسم2،  در  دهد که 

های ورزشی را متناسب با مبانی  سازمان  یمنا. برای اینکه بتواعتقادی ماستبنیادی با مبانی فکری و  

این در    ؛ استنیاز  گذاری  به سیاست  ،مدرنیسم سوق دهیم   سمتفکری و اعتقادی حاکم بر جامعه به

  دولت  دخالت  و  نهادینه  افزایش  با  گذاریسیاست   اولویت  عنوانبه  ورزش قهرمانی  توسعهحالی است که  

،  2013،  4هالمن و پتریاست )  شده  مشخص  ورزش  مدیریت  و  تحول  برای  های دولتیدستگاه  توسعه  و

  رویدادهای   از  میزبانی   و   در حوزه قهرمانی   ورزشکاران  توسعه  با   ارتباط  در  احتماالا   تغییر  این   (.  106

بلوی و اسمیت  ورزشی   مهم را چنین   7گذاریسیاست  (2013)  6دای(.  6،  2009،  5است )هولیهان، 

دهند، چه خاصیتی  دهند و آنچه انجام میدهند، چرا انجام میها انجام میکند: آنچه را دولتتعریف می

  ( 2017)  8های آن است. السولدولت و چیستی و چرایی فعالیت  ،دارد. نقطه اصلی تأکید این تعریف

رسیدن به بهترین    برای  بنابراین  ؛خواند ها میشها و کنه مدونی از اهداف، ارزشگذاری را برنامسیاست

ورزشی، است  عملکرد  این  بر    قهرمانی،   ورزش  توسعه  برای  استراتژیک  رویکرد  اتخاذ   با  که  اعتقاد 

 گذاران سیاست  و  پژوهشگران.  است  یافتنی دست  عمومی  هایسیاست  طریق   از  المللیبین  موفقیت

  خود  موفقیت  شانس  کنند،می  ریزیبرنامه  موفقیت  برای  فزاینده  طوربه  که  کشورهایی  معتقد هستند

می  را افزایشبین  هایداندر  نوپمی  المللی  د  و  وان هوکک  تیبوم،  شیلبردی،  بسفر،  )دی  ،  9دهند 
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  ؛ اندکسب نتایج ورزشکاران ارائه داده  برای را هاییسیاست  ورزش، در پیشرو کشورهای (.126، 2011

المپیک    ،مثالعنوان به مدال طال کسب کرد که این امر را حاصل    12ریو    2016ژاپن در مسابقات 

عنوان کردهگذاری سیاست قهرمانی  این کشور در ورزش  المپیک   هایبازی  رفتنگدرنظر  با .  اندهای 

با جدیت بیشتری برای رسیدن   خود را ورزش قهرمانی  هایسیاست  که کرد اعالم توکیو، ژاپن 2020

 (. 116، 2017، 1ساساکاوا  ورزشی  کند )بنیادملکرد در المپیک توکیو اجرا میبه بهترین ع 

رفتار، ساختارها    یتحول و دگرگون  ندیفرا ،فرایند تغییر مدیریت  هستند( معتقد  2016)  2اوکیو و نایرا  

ابزارهای  های موفق ورزشی به کمک  سازمانکه    توان گفتمیمطلب  این  با توجه به  .  ستهای و خط مش

های ایجادشده به نفع خود برای ایجاد تغییرات منجر به تحول های نوین، از فرصتمدیریتی و فناوری

فرایند مدیریت تغییر یکی از مباحث علمی    ، به همین دلیل  ؛کنندبخش استفاده میمثبت و رضایت

می شمار  به  ورزشی  مدیریت  تغییر   بنابراین  د؛رودر  ایجاد  برای  مهارت  و  دانش  هدفمند  کاربرد 

له اصلی پژوهش مدنظر  مسئ  عنوانبه  است   ناپذیرهای ورزشی امری اجتنابشده، در سازمانریزیبرنامه

داشتن سازمان    نگه  آماده،  مدیریت تغییر.  گیردبر می  دراست که بخشی از فرایند مدیریت تغییر را  

یندها و  اشامل فر  وبرای آینده سازمان است    تفکرمنظور یادگیری و رشد مداوم است که خود نوعی  به

آلیس  رود )اندام،  به کار می  مدنظربه نتایج    کردن تغییرات برای دستیابیکه برای مدیریت  استاصولی  

مهم برای رسیدن به  ای  مسئله  عنوانبهآمادگی برای تغییر همیشه    (. 10،  2015خاچیان و عسگری،  

می مطرح  سازمان  سازمان  اوضاعدر    کهطوری به  ؛شودمنافع  بر  حاکم  تأکید    ،هامدرنیزم  بیشترین 

کوشش بر  ورزشی  همگامکردن  مدیران  و  تغییرات  به  مناسب  پاسخگویی  جهت  و  کردن  در  خود 

لوشچاک    ، آل است. در همین راستاایده  اوضاع های موجود در راستای تغییر و رسیدن به  گذاری سیاست

  اصلی   بخش.  است  تغییر  مدیریت  یندافر  نتیجه  سازمان  سازیمدرن  ذکر کردند که (  2013و بسپلیوک )

 در زمینه   سازیمدرن  به   که  است  تغییر  مدیریت   روش  سازیپیاده  و   طراحی  ،تغییر  مدیریت  یندافر

ت  .دارد  نیاز  تغییرات  اصالح  و  بهبود  گیری،اندازه میأ در  مطلب  این  بیان  یید  امروزه که    کردتوان 

، تحول و دگرگونی است. با توجه به سخن  رویاروی استکه هـر سازمان با آن    ایلهئترین مسبزرگ

   ناپذیر است.ها اجتناب تغییـر در سازمان، چیـز بـه جز تغییر، ثابت نیستمعروف که هیچ

استدالل  2019)  3راتین  ب  استیکه در گذشته، س  یدر حال  کرده است(  و   تیبر حاکم  شتری ورزش 

انجام داد.    زین  جدید و مدرنانداز  توان در چشمیها را مجنبه  نیمتمرکز شده بود، ا  یاسیعناصر س
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است  (2020)  1بگویویچ عملکردبه  معتقد  استقالل  ورزش  ی رغم  توسط جنبش  مونته  یکه  نگرو  در 

  دربارۀ است که    ی اصل  گریکه دولت باز  یی جا  ؛ وجود دارد  یقدرت عموم  دی شود، تمرکز شدیاعمال م

سازمان تصمی ساختار  بودجه    یداخل  یریگمی،  سیاستو  امر  راتین   کند.یم  یریگمیتصمگذاری  در 

آنچه   در مقایسه بارا    یشتریبی  نیکارآفر  کردیرو  د یبا  یورزش  هایاستیس  ( عنوان کرده است2019)

(  2020)  2. بوستاک، بریز، ریدلی داف و کرودردر پیش بگیردمشهود است،    اتی در حال حاضر در ادب

از چالش های تغییر مدیریت  اند ذکر کرده (  2020)  3راتین  . استهای کاهش بودجه  سیاست  ، یکی 

مند فرایند تغییر و نیاز  گذاری براساس رویکرهای نوین مدیران باید انجام شود معتقد است که سیاست

هستند  معتقد  (  2020)  4ریچاردز و گونزالز -آئودل، چانگ  ،نویباشم  .های مختلف استمدیران در بخش

کار در  ی  ییرات نیروعوامل مرتبط با ماهیت شغل، محیط، ساختار سازمانی  و نیروی انسانی بر تغ

 بر اطالعات    ستمیس  و   تالیجید  های اوریاستفاده از فن  ، (2019)  5نگالهوا یمبه باور    ش دارد.  قسازمان ن

هستند  ( معتقد  2018)  6استریتمتر، استنلینگ، فهلن و اسکیلدارد.    تأثیر  ها سازمان  مدرنیزم  تیریمد

ورزشی سیاست  فرایند  مانند  همبه  ایزنجیره ،  مدل  عواملی  که  است  مشروعیت  اعمال  از  پیوسته 

گذاری یند سیاستاها و سناریو با تالقی در هر مرحله از فرخواهی، هدف، منابع، استراتژیمشروعیت

نوان با ع ی  پژوهشدر  (  2017)  7جیکلد.  نگذار باشتأثیرها  ند بر مدیریت سازماننتواد که مینکنکار می 

 ینارتباط ب  ی،ارائه خدمات عموم  یفیتک  یابیرد  پنج چالش  «همه  یبرا  یمدرن ورزش  یهاسیاست »

 ی هاسیاستیچیده پ  یطدر مح یریتمد یهدف، کارکنان و همکار  یچیدگیابهام و پ  ات،تأثیرو  یجنتا

  سازیمدرن  ملموس  نسبتاا  ابعاد  معتقد است  (2016)  8تاکون و والتر  کند. ی را شناسایی میمدرن ورزش

خوب   حاکمیت  هایدستورالعمل  ها وفناوری  با  مرتبط  پذیریمسئولیت  بودجه،  بر  نظارت  سیستم  یعنی

حاکمیت دارند.    بر  نقش  ورزشی  پیامدهای 2015)  9واشنگتن  و   دنیسوندوبلینگ،  مدیران   )  

  و  بر توسعه  هاکردند. آنرا بررسی    ملی  ورزشی  هایسازمان  گذاریسیاست  هایفرایند  شدنمدرنیزه

 برمبتنی  هایبرنامه  و   هاسیاست  بندیاولویت  و  توسعه  ،اختصاصی  هایبرنامه  و   هاسیاست  بندیاولویت
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 1مادر، اسکات و رازک  .ندکید کردأ ها ت آن   اصلی  شرکای  و  سازمانی  روابط  بین  رابطه  افزایش  ،شواهد

د2013) مطالعه(  سیاستر  دادند  نشان  پایدار  می  گذاریای  تغییر  بر  و  بگذارد.  تأثیر  تواند  رایپا 

کرد2013)  2جکسین  عنوان    یندافر  مسیرهای  کنندهتعیین  که   تغییراتی  کلیدی  هایشاخص  ند( 

  روند   کلیدی  عناصر  و  دولتی  اداری  مدرنیته  یندافر  در  نوآوری  نقش  بر   ها. آنهستند  متمایز  اند،مدرنیزه

پانزاروکردندتأکید    دولتی   مدیریت  تغییرات بیان  2012)  3. دراگومیر و    ی دولت  های سازمان  کردند ( 

قانون جامعه   یاجرا  ازجمله  ؛داشته است  یازسو مدرن  ییراتدر روند تغ  یادیز  یهایشرفتپ   یرومان

سازی بدون مدرن  ،درنتیجه  ؛قانون  یسازساده  و  حاکم  یورو حکومت، بهره  یتحاکم  شفافیت  اروپا،

ای  ( در مطالعه2009)  4تواند پدید آید. هالیهان و گرینهای دولتی نمیتغییر در سازماندرک مدیریت  

سازی موجب اتخاذ اصول مدرن،  رداختند. نتایج نشان داد سازی و ورزش در انگلستان پ به بررسی مدرن

تاریخی و محیطی  رسد در روند تغییرات و ضرورت  به نظر می  شود.بازاریابی، مدیریت و کنترل می

های اداره امور خود جاد تغییرات عمده در بخشناگزیر از ای  هاحکومت،  در عصر جدید  زندگی اجتماعی

 .  هستند

ها و  گذاریسیاست شدن، تغییر، جهانیزمقبیل تغییر فناوری، مدرنی هایی ازضرورت برخورد با چالش

بقای ملتبین  مزیت ایجاد   برای حفظ  دلیل  المللی  آن،  امثال  و  الگوی سنتی    آشکاریها  است که 

 ندیاببه موفقیت دست می  هاییحکومت،  سرعت تغییر کند. در این تغییرمدیریت در جوامع آینده به

وامع جهانی است و ج  یزیرا فرایند مدیریت تغییر الزام  ؛ درستی اجرا کنندیند تغییر را بهاد فرنکه بتوان

دانایی باید  تغییرات  این  کنند.  آماده  شگرفت  تغییرات  برای  را  خود  و  محورباید  مدرنیزم   ،

زده عمل های حاکم در ورزش باشد. در فرایند مدیریت تغییر ضرورت دارد که شتابگذاری سیاست

ادن  که در تمامی سطوح در حال رخ د  ای را مدنظر قرار دادگذاری باید مدرنیزم و سیاست  و  نشود

از چالشتغییرات مداوم در محیط.  هستند اینکه ار مهم تلقی میهای بسیهای ورزشی یکی  شود و 

تواند بر  های کالن و خرد در سطح ورزش تا چه حد میگذاری سازی با توجه به نقش سیاستمدرن

شود.  مطرح می  پژوهش این  شدن  انجامعنوان ضرورت دیگر  خود به  ، گذاردب  تأثیر فرایند مدیریت تغییر  

-سیاست  در اختیاررا  مدیریت تغییر    تواند راهکارهای کاربردی در ورزش و فرایندمی  پژوهشنتایج این  

های المپیکی برای ی المپیک، وزارت ورزش و فدراسیونگیران کمیته ملریزان و تصمیم گذاران، برنامه
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شده و پیشینه با توجه به مطالب عنوان.  ارائه دهد کنونیعملکرد و بهبود شرایط  بیشترینرسیدن به 

 . شودمی ارائه یک ۀمندرج در شکل شمار پیشنهادی مفهومی مدل  قالب  در پژوهشمدل ، پژوهش

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

Figure 1- The Conceptual Model of the Research 

 

   پژوهشروش 
کاربردی    ،از لحاظ هدف   و  یمعادالت ساختار  یازسمدل  کردیروبا    همبستگی  عاز نو  پژوهش روش  

  جامعه   ،از وزارت ورزش و جوانان  آمدهدستبهبا توجه به اطالعات  شکل میدانی انجام شد.  به  بود که

 وزارت   ستادی   عالی   مدیران  ،(نفر  50)  جوانان  و  ورزش  وزارت  راهبردی  شورای  اعضای   پژوهش، آماری  

  سایؤر  ، (نفر  150)  جوانان  و   ورزش  وزارت  ستادی  میانی  مدیران  ، (نفر  50)  جوانان  و  ورزش

( نفر  1023)  المپیکی  هایرزشو  هایتئهی  رؤسای  و  (نفر  33)  المپیکی  هایورزش  هایفدراسیون 

با توجه به اینکه جامعه . شدندنتخاب ا نفر 297 (،1970) مورگانکرجسی و با توجه به جدول   .بودند

شمارۀ  )جدول    دش  انتخاب  ی تصادف  ایروش طبقه  نمونه آماری به  است،   ناهمگن و نامتجانسآماری  

 .(یک
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 آماری  نمونه تعداد -1جدول 
Table 1- The Number of Statistical Samples 

 نمونه 
Sample 

 راوانیف
Abundance 

 درصد فراوانی 
Abundance 

 وزارت ورزش و جوانان  یراهبرد یشورا یضااع

Members of the Strategic Council of the 

Ministry of Sports and Youth 

37 12.5 

 وزارت ورزش و جوانان  یستاد  یعال رانیمد
Senior Managers of the Ministry of Sports 

and Youth 

34 11.4 

 وزارت ورزش و جوانان  یستاد  یان ی م رانیمد
Middle Managers of the Ministry of 

Sports and Youth 

103 34.7 

 یک یالمپ ی هاورزش یهاونیفدراس  یساؤر
Heads of Olympic Sports Federations 

27 9.1 

 یکیالمپ هایورزش های تئیه یساؤر
Heads of Olympic Sports Committees 

96 3/32 

 جمع کل 

Total 
297 100 

 

پرسشنامه مدرناز  سیاست  سازیهای  ورزشو  المپیکیگذاری  و    های  خدایاری  نوربخش،  بابایی، 

ساختار سازمانی    ۀلفؤمپنج  و  ال  ؤس   40  حاویسازی  استفاده شد. پرسشنامه مدرن  (2020نوربخش )

( و  سؤال  هفتالملل ) (، روابط بینسؤال  7(، توسعه تکنولوژی )سؤال  10ال(، منابع انسانی )ؤس  11)

  شش و  سؤال    46  حاویهای المپیکی  ورزشگذاری  د. پرسشنامه سیاستبو(  پنج سؤالمدیریت مالی )

(،  سؤالهفت  گیری سازمانی )(، جهتسؤال  11(، عوامل سازمانی )سؤال  هشتعوامل اقتصادی )   ۀلفؤم

. ( بودسؤال  ششدیدگاه ورزشی )  و  (سؤالهفت  )یروی انسانی متخصص  ن(،  سؤالهفت  زیرساخت )

سازی  پیاده ۀلفؤمپنج و ال ؤس 25 حاوی (2008) 1نایدو یند مدیریت تغییر افرنامه شاز پرسهمچنین 

( )سؤالپنج  تغییر  تغییر  ارتباط  )سؤالسه  (،  مالی  گردش  )سؤالشش  (،  روحیه  و سؤال  هشت(،   )

  دارای   و  لیکرت  ایرجهدپنج  مقیاس  براساس  پژوهش  یهاپرسشنامه  ( استفاده شد. سؤالسه  نگهداری )

  پنج، چهار، سه، دو و یک   ترتیببه  امتیازهای  با  کم  خیلی  و   کم   متوسط،  زیاد،   زیاد،  خیلی  هایگزینه

  مدیریت ورزشی استفاده شد.   نفر از اساتید  هفتها از نظر  پرسشنامه  برای بررسی روایی محتوایی  .بود
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، 92/0سازی  مدرن  هایمتغیر. ضریب پایایی  به کار رفتضریب آلفای کرونباخ  ،  برای بررسی پایایی

گیری  دست آمد که حاکی از ثبات ابزار اندازهه  ب  87/0یند مدیریت تغییر  او فر  93/0گذاری  سیاست

  پژوهشیرهای  غمنظور توصیف متمعیار( به  انحراف)  پراکندگی   و(  میانگین )  مرکزی  معیارهای  ازبود.  

 نین چهم.  کار رفتبه  ها  هبودن دادطبیعی  یبررس  یبرا  ی و چولگ  یدگ یکش  یهاشاخصاستفاده شد.  

و    1، آزمون های سوبل همگراواگرا و  روایی  ،  آلفای کرونباخ   ،پایایی ترکیبی  هایشاخصبررسی  برای  

نسخه   4اسالیپ و    23نسخه    3اساسیپ های اسافزاراز نرمساختاری  سازی معادالتمدلبرای  و    2واف

 .  استفاده شد 2
 

 نتایج 
از نظر وضعیت    و   درصد زن  2/16  و   درصد مرد  8/83نظر جنسیت  از  ،  یافته های توصیفی نشان داد

تحصیالت درصد    6/26از نظر مدرک تحصیلی  بودند.    هلأ درصد مت  4/75درصد مجرد و    6/24هل  أ ت

.  داشتنددکتری  تحصیالت در مقطع  درصد    3/26  و   ارشددرصد کارشناسی  1/47کارشناسی،  در مقطع  

  مدیریت و سابقهسال  2/15 ± 9/ 26سابقه خدمت  سال، 16/39 ±  84/9 کنندگانشرکت دامنه سن

  سال بود.  02/8 ± 99/7 ها آن 

پیشنهاد  (  2011)  5کالینگزارش شده است.  شمارۀ دو    در جدول  پژوهشهای توصیفی متغیرهای  یافته

کند که  باشد. او پیشنهاد می  طبیعی، توزیع متغیرها باید  یمعادالت ساختار  یسازمدلکند که در  می

  شمارۀ دو، بیشتر باشد. با توجه به جدول  سه  ترتیب نباید از  قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به

مقادیر مطرح از  متغیرها کمتر  تمامی  و کشیدگی  های  داده  درنتیجه  است؛شده  قدر مطلق چولگی 

 .  طبیعی بودپژوهش 
 

 

 

 

 

 
1. Sobel 

2. VAF 

3. SPSS   

4. PLS 

5. Kline  
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 پژوهشمیانگین متغیرهای  -2جدول  
Table 2- Average Research Variables 

 پژوهشمتغیرهای 
Research 

Variables 

  میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 

 چولگی 
Crookedness 

 کشیدگی 
Elongation 

 گذاری سیاست 
Policy Making 

3.40 0.53 -0.14 -0.40 

 ی عوامل اقتصاد
Economic Factors 

3.53 0.68 -0.44 0.11 

 عوامل سازمانی 
Organizational 

Factors 

3.41 0.60 -0.31 0.44 

 گیری سازمانی جهت
Organizational 

Orientation 

3.79 0.65 -0.52 0.77 

 ها زیرساخت
Infrastructures 

3.43 0.62 -0.50 0.68 

 متخصص نیروی انسانی
specialized Human 

Power 
3.34 0.78 -0.37 -0.20 

 دیدگاه ورزشی 
Sports Perspective 

3.37 0.76 -0.23 -.10 

 ی سازمدرن 
Modernization 

3.38 0.63 -0.16 -0.33 

 ی سازمان  ساختار
Organizational 

Structure 

3.61 0.61 -0.70 1.23 

 ی انسان  منابع

Human Resources 
3.63 0.66 -0.17 -0.51 

 ی تکنولوژ توسعه
Technology 

Development 

3.71 0.58 -0.38 -0.84 

 الملل نیب  روابط 
International 

Relations 

3.19 0.66 -0.27 0.15 
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 میانگین متغیرهای پژوهش -2جدول ادامة 
Table 2- Average Research Variables 

 متغیرهای پژوهش
Research 

Variables 

  میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 

 چولگی 
Crookedness 

 کشیدگی 
Elongation 

 ی مال ت یر یمد
Financial 

Management 

3.50 0.75 -0.58 0.27 

 مدیریت تغییر
change 

management 
3.57 0.53 -0.55 0.97 

 ر ییتغ یسازادهیپ
Implement change 

3.59 0.74 -0.52 0.61 

 ارتباط تغییر
Change 

communication 
3.56 0.84 -1.01 2.27 

 گردش مالی 
Turnover 

3.70 0.69 -0.63 0.29 

 روحیه 
spirit 

3.55 0.72 -0.45 0.11 

 نگهداری 
Maintenance 

3.48 0.78 0.47 0.14 

 

 آزمون مدل مفهومی 

گیری از آلفای  بررسی پایایی و ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی متغیرهای مدل اندازه  رایب

برای   7/0از    یشترمقادیر ب،  (2016)  1کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. به اعتقاد جورج و مالری

ت  ترکیبی  پایایی  و  نتایجاست.    شدهییدأ آلفای کرونباخ  به  توجه  آلفای   شمارۀ سه،جدول    با  مقادیر 

بنابراین پایایی و همسانی درونی متغیرهای    ؛آمد   دسته  ب  7/0از   بیشتر    کرونباخ و پایایی ترکیبی 

   تأیید شد.   پژوهش

اندازهبه روایی همگرا مدل  بررسی  استخراج   پژوهشگیری  منظور  واریانس   2شدهاز شاخص متوسط 

میزان همبساستفاده شد   آن  توسط  با  تکه  بررسی    هایشاخصگی هر سازه    AVEمعیار  .شدخود 

 
1. George & Mallery  

2. Average Variance Extracted 
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با  بین هر سازه  اشتراک گذاشته شده  به  واریانس  میانگین  مقدار  شاخص  نشانگر  و  است  های خود 

  نیانگیم  شمارۀ سه،  توجه به نتایج جدول  با.  شودکافی محسوب می  آن  برای  و بیشتر   5/0حداقل  

 تأیید شد.  بنابراین روایی همگرا مدل  است؛بیشتر  5/0ها از همه عامل  یاستخراج انسیوار
 

 معیارهای کلی کیفیت مدل -3جدول 
Table 3- General Criteria of Model Quality 

 پژوهشمتغیرهای 
Research Variables 

 واریانس  میانگین

 0.5 < استخراجی 
Mean Extracted 

Variance > 0.5 

 پایایی ترکیبی
 0.8 < (CR) 

Combined 

Reliability <0.7 

(CR) 

 آلفای کرونباخ 
0.7 < (a) 

Cronbach's 

Alpha <0.7 (a ) 

 گذاری سیاست 
Policy Making 

0.51 0.86 0.83 

 سازی مدرن 

Modernization 
0.65 0.90 0.86 

 ت تغییر یمدیر یند فرا
Change Management 

Process 

0.55 0.85 0.79 

 

گی تدر روایی واگرا، میزان همبسمنظور بررسی روایی واگرا از شاخص فورنل و الکر استفاده شد.  به

  ؛یک شاخص با سازه مربوط به خود باید بیشتر از میزان همبستگی آن شاخص با سازه دیگری باشد 

تر از  هر متغیر پنهان باید بیشه  شددیگر، طبق این شاخص، جذر میانگین واریانس استخراج  عبارت  به

جدول شمارۀ  . با توجه به نتایج  حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر باشد

 تأیید شد.   روایی واگرا مدل چهار،
 

   کر ال ررسی روایی واگرای مدل به روش فورنل وب -4جدول 
Table 4- Checking the Model's Divergent Validity by Fornell and Locker Method 

 پژوهش یرهایمتغ
Research variables 

1 2 3 

 گذاری سیاست 
Policy Making 

0.71   

 سازی مدرن 
Modernization 

0.72 0.80  

 فرایند مدیریت تغییر 

Change Management Process 
0.73 0.73 0.74 
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است، در   مدنظرگیری که در آن روابط بین متغیر مکنون با متغیرهای آشکار های اندازهبرخالف مدل 

و معیارهای ضرایب   شدروابط بین متغیرهای مکنون با همدیگر تجزیه و تحلیل  ،  بررسی مدل ساختاری

( برای برازش مدل ساختاری  2Q)  1گیزر  -(، معیار  استون2R، معیار ضریب تعیین )values-tمعناداری  

از ضرایب معناداری  برای.  شدبررسی   پژوهش  برازش مدل ساختاری  مقادیر Z ارزیابی  -t یا همان 

values   که مقادیر. درصورتی استفاده شد t   ها در بیشتر باشد، بیانگر صحت رابطه بین سازه  96/1از

نتایج حاکی از    شمارۀ دو،گزارش شده در شکل    tدرصد است. با توجه به میزان    95سطح اطمینان  

   است.بودن مدل ساختاری اداری مسیرها و مناسبمعن

 

 
 ( ضرایب معناداری)  شده پژوهشمدل برازش -2شکل 

Figure 2- The Fitted Model of the Research (Significant Coefficients) 

 

گذارد.  زا می زا بر یک متغیر درونی دارد که یک متغیر برونتأثیرنشان از  این معیار    :2Rن  ریب تعییض

،  (19/0)  مقادیر ضعیفو    تر استتر مطلوبمقدار این ضریب از صفر تا یک است که مقادیر بزرگ

نابراین براساس ب  ؛(195،  2012،  2شود )استیونسدر نظر گرفته می  2R  (67/0)  و قوی(  33/0)متوسط  

 شود.  تأیید می ساختاری  مدل برازش بودنمناسب شمارۀ سه، شکل شده در دادهمقادیر نشان

 
1. Stone-Geisser Criterion 

2. Stevens  
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 ضرایب استاندارد مدل پژوهش -3شکل 

Figure 3- Standard Coefficients of the Research Model 

 

یک سازه  بارۀ  در  2Qکه مقدار  و درصورتیکند  بینی مدل را مشخص میاین معیار قدرت پیش  :2Qمعیار  

بینی ضعیف،  ترتیب نشان از قدرت پیش، بهبه دست آوردرا    35/0و    15/0،  0/ 02زا سه مقدار  درون

زای مدل پژوهش و  برای عامل درون  2Qزای مربوط به آن دارد. معیار  های درونمتوسط و قوی سازه

سیاستغمتبرای   تغییر  فرایند    و  16/0گذاری  یرهای  برازش مدل ه  ب  29/0مدیریت  که  آمد  دست 

 کند.می  یید أ معادالت ساختاری را ت

و    (25/0) متوسط، (01/0) ضعیفمقادیر  که شودمی استفاده  GOFمعیار از کلیمدل  برازش  منظوربه

 (.  210، 2010، 1)ونز، چن، هانسلر و وانگ استشده   معرفی  GOF  برای( 36/0)قوی 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Vinzi, Chin, Henseler & Wang 
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 GOFبا استفاده از معیار  پژوهشبرازش متغیرها و مدل کلی  -5جدول 
Table 5- The Fit of the Variables and the General Research Model Using the GOF 

Criterion 
 Communalities 2R 

 پژوهش  یرهایمتغ
Research Variables 

0.65 - 

 گذاری سیاست 
Policy Making 

0.51 0.54 

 سازی مدرن 

Modernization 
0.55 0.62 

 
0.57 

 

که نشان از برازش قوی مدل دارد.   است GOFبرای  57/0دهنده مقدار نشان  شمارۀ پنج جدول نتایج 

مقدار    شمارۀ شش،در جدول   و  از مسیرهای    (T-Valueمعناداری )ضریب مسیر  به هریک  مربوط 

 پژوهش گزارش شده است.  
 

 نتایج مدل معادالت ساختاری  -6جدول 
Table 6- Structural equation model results 

 مسیر ساختاری
Structural Path 

 ضریب مسیر
Path 

Coefficient 

 ( T-Valueمعناداری ) 
Significance  

(T-Value) 

 آزمون  ةنتیج
Test Result 

 گذاری سیاست   سازی مدرن

Modernization     
Policy 

0.73 16.30 Confirmation 

فرایند مدیریت  گذاری سیاست 

 تغییر 

Modernization     
Change management 

process 

0.43 4.46 Confirmation 

  ت ی ر یمد   ندیفرا       یسازمدرن 

 ر ییتغ

Modernization     
Change management 

process 

0.40 4.76 Confirmation 
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 نتایج مدل معادالت ساختاری  -6جدول ادامة 
Table 6- Structural equation model results 

 مسیر ساختاری
Structural Path 

 ضریب مسیر
Path 

Coefficient 

 ( T-Valueمعناداری ) 
Significance  

(T-Value) 

 نتیجة آزمون 
Test Result 

 ساختار سازمانی سازی مدرن 

Modernization     
Organizational Structure 

0.85 33.96 Confirmation 

 منابع انسانی ی سازمدرن

Modernization     
Human resources 

0.77 16.64 Confirmation 

 توسعه تکنولوژی ی سازمدرن 

Modernization     
Technology Development 

0.71 10.04 Confirmation 

 الملل روابط بینی سازمدرن 

Modernization     
International Relations 

0.82 25.41 Confirmation 

 مدیریت مالی سازی مدرن 

Modernization     
Financial Management 

0.87 31.32 Confirmation 

عوامل گذاری سیاست 

 اقتصادی

policy making     
Economic Factors 

0.72 13.54 Confirmation 

عوامل ی گذاراست یس

 سازمانی 

policy making     
Organizational Factors 

0.78 6.32 Confirmation 

گیری  جهتی گذاراست یس

 سازمانی 

policy making     
Organizational Orientation 

0.87 9.63 Confirmation 

 ها زیرساختی گذاراست یس

Policy Making    
nfrastructures 

0.75 6.06 Confirmation 
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 نتایج مدل معادالت ساختاری  -6جدول ادامة 
Table 6- Structural equation model results 

 مسیر ساختاری
Structural Path 

 ضریب مسیر
Path 

Coefficient 

 ( T-Valueمعناداری ) 
Significance  

(T-Value) 

 نتیجة آزمون 
Test Result 

نیروی انسانی  ی گذاراست یس

 متخصص

Policy Making     
Specialized Human Power 

0.73 6.11 Confirmation 

دیدگاه  ی گذاراست یس

 ورزشی 

Policy Making     
Sports Perspective 

0.64 5.79 Confirmation 

ر ییتغ تیر یمد  ند یفرا

 سازی پیاده
Change management 

process    
Implementation 

0.77 18.06 Confirmation 

ارتباط  ر ییتغ تیر یمد  ند یفرا

 تغییر 
Change management 

process    Change 

Communication 

0.79 15.24 Confirmation 

گردش  ر ییتغ تیر یمد  ند یفرا

 مالی 

Change management 

process    Change 

communication 

0.81 15.04 Confirmation 

 روحیه  ر ییتغ تیر یمد  ند یفرا

Change management 

process   spirit 

0.72 7.71 Confirmation 

ر ییتغ تیر یمد  ند یفرا

 نگهداری 
Change management 

process    
Maintenance 

0.60 5.25 Confirmation 
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  های سوبل و وافآزمون

معناداری  برا سنجش  سواز    میانجیگریتأثیر  ی  آزمونل  بآزمون  این  در  شد.  مقدار استفاده   ، 

 𝑍 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒  توان می  96/1آید که در صورت بیشترشدن این مقدار از  از طریق فرمول زیر به دست می

 a  ،در این رابطه  .میانجی یک متغیر را تأیید کرد  تأثیر  درصد، معناداربودن    95در سطح اطمینان  

مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی    b  ،(30/16)  مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

  sb  و  (04/0)  استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی   خطایsa   ،(46/4)  و وابسته

 است. ( 09/0) خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 

𝑍 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
a ∗ b

√(𝑏2 ∗ s𝑎2) + (𝑎2 ∗ s𝑏2) + (s𝑎2 ∗ s𝑏2)
= 

16/30 ∗ 4/46 

√19/89 ∗ 0/001 ) + (265/69 ∗/008 ) + (0/001 ∗/008 )
= 33/96  

 

متغیر تأثیر    ،درصد  95بنابراین با احتمال    ؛آیددست میه  ب  96/33مقدار  باال،  گذاری در فرمول  با جای

 یند تغییر مدیریت معنادار است.  ا سازی بر فرمدرنتأثیر    برهای المپیکی  گذاری ورزشسیاست  میانجی

بین صفر  که مقداری   شد استفاده  واف   آزمونم از طریق متغیر میانجی از  غیرمستقی  تأثیر رای تعیین  ب

ثیر متغیر  أ تربودن تر باشد، نشان از قویتنزدیک  یکچه این مقدار به  رکند و هرا اختیار می  و یک

   a،رابطه  ایندر  .  نجدسکل را میتأثیر  غیرمستقیم به    تأثیراین مقدار نسبت    ، میانجی دارد. درواقع

میانجی و    b  ،(73/0)  مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی  مقدار ضریب مسیر متغیر 

 است.  (0/ 40) مقدار ضریب مسیر متغیر مستقل و وابسته c و (43/0) وابسته
 

𝑉𝐴𝐹 =
A ∗ B

(A ∗ B) + C
=

0/73 ∗ 0/43 

(0/73 ∗ 0/43 ) + (0/40 )
= 0/74   

 

از    74/0  براساس نتیجۀ این فرمول،   ی انجیبا نقش م  مدیریت تغییربر    سازیمدرنکل  تأثیر  درصد 

 .شودتبیین می گذاریسیاست
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 بحث و نتیجه گیری 
  ؛ردیقرار بگمدنظر    ینکات متعدد  و الزم است  رود یمهم به شمار م  اریبس  ورزش  پیشرفته،عصر    نیدر ا

های  در عرصه.  هستندثر و سودمند ؤم  یاهداف ورزش  شبردیچقدر در پ   یمطالعات ورزش  نکهیهمانند ا

سیاست  ق-رسمی و  ورزش  معرفیمجزا    مقولهدو    عنوانبهانونی،  یکدیگر  در  می  از  ادعا  این  شوند. 

توان مشاهده کرد.  پیوستگی این دو به یکدیگر را میوضوح  و به  یستپذیر نهای عملی امکانعرصه

همواره با چالش جدی مواجه   هاسازمان  درای هریک  ها و پیامده ها و برنامهتحلیل محتوای سیاست

مدیریتی،  حاکی از وجود موانع    در گذشته  هاریزیها و برنامهگذاریسیاست  نیافتن ست. توفیقابوده و  

این   عوامل محیطی از سوی دیگر بوده است.ثیر  أ و نهادی از یک سو و ت   ی اجتماع نظارت و  ی،  ابیارز

را سازی بر مدیریت تغییر  مدرن  تأثیرنقش میانجی در    ،گذاریسیاست  اینکه  احتمال  نوعی به  عوامل

 ن پرداخته شده است.  آبه ات اندک کنند که در مطالع عنوان می کند، میایفا 

با    پژوهش نتایج  دارد.  تأثیر  های المپیکی  سازی بر فرایند تغییر مدیریت ورزشمدرن،  نتایج نشان داد

زیرا   است؛( همخوان  2012)  و پانزارو  ریدراگومو    (2013)  یوکلوشچاک و بسپل  های پژوهش  جنتای

  مدرن،  عمل  و  علم  سازمان است. در  در  تغییر  مدیریت  فرایند  سازیمدرنکه    هستندمعتقد    ها نیزآن 

عنوان ها  آنهمچنین    .کنید  اجرا  را  تغییر  مدیریت  فرایند   توانیدمی  که  دارد   وجود  زیادی  ابزارهای

خرد   کالن و  سطح  دو  به  د،نکنمی  آغاز  را  سازمان  یک  در  سازیمدرن  تغییراتکه    کنند عواملیمی

  تغییر  را  سازمان  سپس  و  کنندمی  تغییر  مردم   بلکه  کنند؛ نمی  تغییر  هاسازمان  .دنشومیتقسیم  

  تیریو مد   ونیزاسیمدرن  ی با هدف بررس  یپژوهش(  2012و پانزارو )  ریدراگوم  ،در همین زمینه  . دهندمی

 رات ییدر روند تغ  یادی ز  یهاشرفتیپ   ی رومان   ی دولت  یهاکه سازمانها بیان کردند  آنانجام دادند.    رییتغ

  حاکم   یروبهره  ،و حکومت  تیحاکم  تیقانون جامعه اروپا، شفاف  یازجمله اجرا  اند؛داشته  یسازو مدرن

تواند ینم  یدولت  یهادر سازمان  ریی تغ  تیریدرک مد  نبدو  یسازمدرن  جهیدرنت  ؛قانون  یسازساده  و

  ی دیو عناصر کل  یدولت  یادار  تهیمدرن  ندیادر فر  یبر نقش نوآور  (2013)  نیو جکس  پایرا  . دیآ  دی پد

-ای به بررسی مدرن( در مطالعه2009هالیهان و گرین )  .کردند   دی تأک  یدولت  تیریمد  راتییروند تغ

پ س انگلستان  در  ورزش  و  داد ازی  نشان  نتایج  بازاریابی،  مدرن،  رداختند.  اصول  اتخاذ  موجب  سازی 

 های امروزی ترین خصیصه سازمانمهم  که  کردتوان عنوان  طورکلی میبهشود.  مدیریت و کنترل می

ت ال، تغییر و تحول است. در چنین شرایط محیط پیچیده و متنوع با تحوهای ورزشیسازمانمله جاز

تغییرات،   این  با  متناسب  نتوانیم  اگر  بینسریع،  روابط  انسانی،  توسعه منابع  و  مالی  الملل، مدیریت 

، قربانی آن خواهیم  کنیمهمگام  با تعییرات روز دنیا  است،  ه از عوامل مدرنیزم در سازمان  کرا    تکنولوژی
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ها برای سازگاری در  سازمان  ،های المپیکیبرای سازگاری با تغییرات و مدرنیزم ورزش  بنابراین؛  شد

-فناوری  بهسازی  و  توسعه  به   اقدام  طور مستمربه  سازمانی،  توسعهاهداف عملیاتی، تغییرات محیطی و  

در    مدرنمدیریت    .کنندای، سازمانی و آموزشی  ویژه بهسازی حرفهبه  وهای نوین، تجهیزات، قوانین  

فرایندها، اهداف و    همۀصورت مستقیم و غیرمستقیم بر  ه نظام هدایت و توسعۀ کشورهای پیشرفته ب

امروزه   ،جموعمگذار است. دررتأثیازجمله فرایند مدیریت تغییر محورهای ترقی صنعتی و غیرصنعتی 

در    مدیریتی توانمندی و قابلیت انتقال دانش و فنون    بر شاهد اثرات مثبت و کارآمد مدیریت نوین  

 . هستیمیافته کشورهای توسعه 

با نتایج    پژوهشنتایج  دارد.  تأثیر  های المپیکی  گذاری ورزشسازی بر سیاستنمدر،  نتایج نشان داد 

رابین )2019ا )نگالهویمهای  پژوهش دوبلینگ )2019(،  روشنفکران در .  است( همخوان  2015( و 

ا اینکه ب  . آورند که سیاست و اهداف دولت را توجیه کندوجود می  هایی را بهشرایط مدرن، ایدئولوژی

دولت سیاستبیشتر  آنها  از  بسیاری  و  دارند  ملی  بودجههای  طرحها  به  را  بینهایی  المللی  های 

می تعداد کمی  اختصاص  آن دهند،  چاز  در  هها  هدایت/مساعدت  برای  را  سیاسی هماهنگی  ارچوب 

های صریح  راهبردهای تنظیمی روشن و برنامه مه توسعه ورزشالمللی، با وضع قانون یا برناسطح بین

البته بودجه اختصاصی و  )(.  2001)کیم،    اند توسعه داده  انههای متعهدو  ( معتقد  2001گیما و کو 

برای   که  بهرههستند  مدرنیزم،  و  پایدار  رقابتی  مزیت  به  جهترسیدن  از  استراتژیک مندی  گیری 

تقلید  عنوانبه رقبا ضروری    ناپذیر منبع  )  .استبرای  که    کردندشان  نخاطر  (2018سان و همکاران 

های خاص فناوری، در صورت نداشتن مهارت، دانش و نگرش مثبت به فناوری  پیچیدگی  نظر از  صرف

های همبستگی ورزش و سیاست در جلوه .اطات، استفاده از آن امری محال خواهد بوداطالعات و ارتب

ها در  دولت  هایی تاریخی از دخالتتوان به نشانهخوبی میطول تاریخ مدرن مشهود بوده است و به

دلیل  در ورزش بهکه اید توجه داشت ب(. 1394زاده و اکرمیان، )حشمت های ورزشی اشاره کرد عرصه

های مختلف زمینه   های گوناگون درگیریماهیت و محیط بسیار متغیر آن، مدیران همواره با تصمیم

نادیده و  دارند  و سروکار  غیرمنطقی  انتظارات  و  اطالعات  می   گرفتن  تصمیمنادرست  به  گیری  تواند 

بتوان    کهاش شود. درصورتیسیدن سازمان به اهداف اصلیاز رو ممکن است مانع    شودنادرست منجر  

اختیار مدیران ورزشی قرار دادتوسعه تکنولوژیاز طریق   توان  می  ، ، اطالعات مناسب و مفیدی در 

از    .خواهد داشتالمللی  بین  هایداندر میای روشن پیش روی خود  آینده  سازمان که  انتظار داشت  

دیگر   ناگزیرند   ،هستند  تعامل  در  المللیبین  هایسازمان  با  پیوسته  که  ورزشی  ی یهاسازمان  ،سوی 

 برحسب   و   مناسب  زمان  در  بتوانند  تا   کنند   نظارت  روندها   و  خارجی  و   داخلی  رویدادهای  بر  دائم  طوربه



 1401، خرداد و تیر 72،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                            108

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

های المپیکی، وزارت  بنابراین فدراسیون  ؛دهند  روز دنیا وفق تغییرات  بـا  را  خود  هایسیاست   ضرورت

ر زمینه های روز دنیا دمتولیان ورزش قهرمانی باید با پیشرفت  عنوانبهورزش و کمیته ملی المپیک  

های قدرتمند،  های الزم به کارکنان برای استفاده بهینه از این ابزارهآموزش  توسعه تکنولوژی با ارائه

درنتیجه   ؛کار گیرند ه  منظور داشتن سازمانی مدرن بفناوری اطالعات و سیستم اطالعات مدیریت را به

اثرگذار است. براساس تئوری نهادی، پذیرفتن هر روش    ها و سیاست  بر تفکر و دانش مدیریت   مدرنیزم

کوشد با آن مشروعیت خود علمی یا شکل نوین سازمانی ناشی از منافع سازمانی است که سازمان می

  ؛ نفع قرار گیرد و بر همین اساس بقا و دوام خود را تضمین کندهای ذیگروه   پذیرفتۀ  ، را به دست آورد

-سیاستها بر  ثیر آنتأ خوبی درک کنند و از  را به  سازیمدرنهای  ابراین مدیران سازمان باید مفروضبن

   آگاه باشند.  ها

  پژوهش نتایج    دارد.  تأثیر  های المپیکی  گذاری بر فرایند تغییر مدیریت ورزشسیاست،  نتایج نشان داد

ها نیز در نتایج  . آناست( همخوان  2020)  بگویویچ  و  (2020بوستاک و دیگران )های پژوهشبا نتایج 

بگذارد. همچنین   تأثیرتواند بر تغییر مدیریت  گذاری میسیاست    اند که  خود عنوان کردههای  پژوهش

  هستیم،  رقابتی  مزیت  دنبالبه  که  امروز  دنیای  ( عنوان کرده است در2017بورتنیک )  در این راستا

  منابع  سازیاست و مدرن  امری ضروری  انسانی   منابع  مدیریت  برای  مدرنیزم  هایدستورالعمل  از  پیروی

  انسانی   منابع  توسعه  و  ها شایستگی  انسانی،  منابع  استراتژیک  مدیریت  اقدامات،  و   محورها  از  انسانی

 عمومی  طوربه  ورزش قهرمانی را  هایاستراتژی   کشورها  از  بسیاری  حاضر  حال  در  است.  الکترونیکی

  افزایش   باعث  تحوالت  دهند. اینمی   ارائه  را  ایویژه  پشتیبان  کارکنان  و  امکانات  که  کنندمی  تأمین

  استفاده   با  که  شودمی  فرایندهایی  تحلیل  و  تجزیه  ورزشی،  نخبه  هایسیستم   توصیف  به  علمی  عالقه

روی   نخبه  ورزشکاران  موفقیت  بر  هاسیاست  اینتأثیر    ارزیابی  وشده است    اریگذسیاست  ها آن   از

و کارآمد سیاست  ؛(2015،  1رونگالن  )اندرسن، هولیهان،  دهدمی مؤثر  اجرای  اغلب  بنابراین  گذاری 

است )کرویکشنک   الزمهای مدیریتی  آمیز و بقای مدیریت در بسیاری از حوزهبرای عملکرد موفقیت

  است   وابستهسیاسی  شناختی وجامعه لئ، به مساکندادعای استقالل  هرقدر رزشو(. 2012و کالینز، 

سنجش منفعت یا ضرر این   دربارۀسیاسی های تصمیم از  تابعی نیز آن نیافتن توسعهیا  یافتن و توسعه

، تبعات و نتایج سیاسی ورزش یک سودوطرفه است. از  سیاست و ورزش  رابطه. است اجتماعی پدیده

دولت و برای  گاه ملت   ها  و  بااهمیت  می  یها  تلقی  دیگرحیاتی  سویی  از  و  های  تصمیمتأثیر    ، شود 

ایفا    که در تداوم و اهمیت روزافزون این امر  استم  سیاسی بر ورزش مه اجتماعی نقش مؤثری را 

 
1. Andersen, Houlihan & Ronglan 
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که دولت به ورزش   هاییای از رابطه و منطق دخالت دولت در ورزش و همچنین منفعتشانه. نکند می

های  باید مواردی از قبیل مشارکت تمامی گروه   است.   شدنیهای تاریخی مشاهدهرساند، در طی دورهمی

گیری سیاسی، دیدگاه ورزشی،  ها، جهتنفعان، زیرساختآفرینی و جلب رضایت ذیسیاسی، اطمینان

گذاران گذاری مدنظر سیاستسیاست  های حکومتی، خصوصی و جامعه مدنی در زمانمشارکت بخش

های ورزشی ناگزیر از  روند تغییرات، سازمانا و  هزمان اجرای سیاسترسد در  به نظر میقرار گیرد.  

رشد فناوری  . مسائلی مانند تغییرات روبه هستندایجاد تغییرات عمده در تمامی سطوحی سازمانی خود  

رقابتاطالعات، جهانی ایجاد  و  بینشدن  برای حفظ کرسیهای  بینالمللی  آن،  های  امثال  و  المللی 

،  د. مدیریت تغییرندیریت در جوامع آینده به سرعت تغییر کندلیلی واضح است که الگوهای سنتی م

سازمان  ضرورتی که  است  و جهانی  ورزش  وزارت  المپیک،  ملی  کمیته  قبیل  از  ورزشی  های 

اما باید این موضوع را درک کرد که ساختن    ،های المپیکی باید خود را برای تغییر آماده کنند فدراسیون 

زیربنایی   بدون داشتن  بنایی  امکانهیچ  نیستمناسب  در    روازاین   ؛پذیر  تغییر مدیریتی  از هر  قبل 

 های آن سازمان توجه داشت. ا باید در ابتدا به سیاست هازمانس

داد نشان  برمدرن،  نتایج  ورزشسیاست  میانجی  نقش   با   تغییر  مدیریت   فرایند  سازی    های گذاری 

چ  دارد.  تأثیرالمپیکی   در  که  مدرنی  یکارچوب  هراهبردهای  ورزشی سازماندر   رچه پامدیریت  های 

آمادهباشد مطرح  دنتوامی از  دیدگاه،  اطالعسازی  افزایش  و  دستاوردهای  ها  جامعه    علمیرسانی  در 

  ، های ورزشیدر سازمانهای مهم و پایه در مدیریت نوین  یکی از بخش  ،گیرد. درحقیقتت میئنش

است. کشورهای   ورزشیهای مدرن در هدایت، کنترل و پیشگیری در مدیریت سازمانی  دخالت دکترین

و پشتوانۀ   اندکردهها و راهبردهای جدید مدیریتی خود را بر زیربنای علمی استوار  پیشرفته، نظریه 

صنعتی و  پایه  علوم  تقویت  و  انتشار  در گسترش،  را  خود  تجهیزات گذشته مدیریتی  در و    اندشدن 

نتایج  های ورزشیدر سازمان  بنابراین شیوۀ مدیریت گذشته  ؛ دانندها میآن  کردنوز ربه از دیدگاه   ،

است که  کنونی مدیریت سنتی  نوعی  راهبردهای  به  ،  احیا  مدرنیافتن  و  از شروع مدیریت   یقبل 

صنعتی که ساختارِ نیمه توسعه و  کشورهای درحال  بنابراین  ؛ندارداعتقاد  بنیان  هدایت مدیریت دانش

ارزیابی  گذاری آنبنای سیاست  )مدیریت سنتی( در زیر  معمول مدیریت ها حاکم است، همواره در 

به    کنند؛ کشورهای پیشرفته کسب می  در مقایسه باکیفی نتایج مدیریتی، درجات پایین ارزشیابی را  

از دال   ،همین دلیل دانش مدرن در نظام مدیریتی و    از  نکردنتوان استفادهکاستی را مییل  بخشی 

 توسعه دانست که در حال حاضر همچنان ناشناخته و بدون توجه گذاری کشورهای درحالسیاست

 ویژه شود.   یگذاری توجهباید به مواردی همچون مدرنیزم و سیاست  و باقی مانده است



 1401، خرداد و تیر 72،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                            110

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

به    ،طورکلیبه توجه  نتایج  شده  انجامهای  پژوهشبا  مدرندربارۀ    حاضر  پژوهش و  سازی  اهمیت 

توان می  است،های حاکم بر سازمان  ها و درپی آن فرایند مدیریت تغییر که براساس سیاستسازمان

  کمک  به   ، اندهای مختلف موفق بودهدر دوره   یورزشی که در مسابقات المپیک  های سازمان  کرد بیان  

 منجر   تغییرات  ایجاد  برای  خود  نفع  به  ایجادشده  هایفرصت  زا  نوین  هایفناوری  و   مدیریتی  ابزارهای

  علمی  مباحث  از  یکی  تغییر  مدیریت  فرایند  روازاین  ؛کنندمی  استفاده  بخشرضایت   و  مثبت  تحول  به

  ایجاد   برای  مهارت  و   دانش  هدفمند  کاربرد  که  کرد  عنوان  باید   و   رودمی  شمار  به   ورزشی  مدیریت   در

  فرایند   از  بخشی   همانا   که  است  ناپذیراجتناب  امری  ورزشی  هایسازمان  در  ، شدهریزیبرنامه  تغییر

 مدیران  تأکید   بیشترین  ها سازمان  بر  حاکم   مدرنیزم  شرایط  در  بنابراین  ؛ گیردا در بر میر  تغییر  مدیریت

  هایگذاریسیاست  و  خود  کردنهمگام  و  تغییرات  به  مناسب  وییگ پاسخ  جهت  در  تالش  بر  ورزشی

به    .است  آلایده  شرایط  به  رسیدن  و  تغییر  راستای  در  موجود توجه  فرایند  مدرنتأثیر  با  بر  سازی 

از قبیل   سازیمدرنهای  مدیران سازمان مفروضشود  پیشنهاد می  ،های المپیکی مدیریت تغییر ورزش

الملل، مدیریت مالی و  از ت را به  غیره   ساختار سازمانی، روابط بین  ها بر  ثیر آنأ خوبی درک کنند و 

-تی در هر سطحی با تغییراتی همراه است و سیاستساجرای هر سیا  مدیریت آگاه باشند.تغییر  یند  افر

عقالنیت اقتصادی،    بنابراین  گیرد؛ت می ئهای محیطی و ورزشی نشهای المپیکی از خواستههای ورزش

گذاران در زمان اجرای ها در دستور کار سیاستزیرساخت  و  عوامل سازمانی، نیروی انسانی متخصص

گیرد.  سیاست قرار  استها  تغییر  حال  در  جهان  اینکه  به  توجه  سیاست  با  می و  نقش  گذاری  تواند 

زش، در وزارت ورتغییر    یند مدیریتافرباید    ،سازی بر مدیریت تغییر داشته باشد مدرنتأثیر  میانجی  

المپیک و فدراسیون های حاکم در  گذاریمدرنیزم و سیاست  ،محوردانایی  یکیالمپی  هاکمیته ملی 

 ورزش کشور باشد.  

یند  اولت در فره سهبتوانند  های مهمی اشاره کند که میضوح توانست به گاموهب  پژوهش های این  یافته

این است که مدیران کمیته   پژوهششود. نکته کاربردی این  منجر  های المپیکی  تغییر مدیریت ورزش

فدراسیون و  جوانان  و  ورزش  وزارت  المپیک،  نتایج  ملی  از  بتوانند  المپیکی  بهبود   پژوهش های  در 

از سیاسازی سازمان  مدرن استفاده    و  مدیریت  در  جدید  های تکنیک   توسعه  برایهای مدرن  تسبا 

 . کنندالمللی استفاده  و بینملی های ها در عرصهاین سازمان پیشرفت و رشد درنتیجه

 بود؛های المپیکی(  انتخاب تنها بخشی از ورزش کشور )ورزش  ،پژوهش  این  های ازجمله محدودیت 

محدودیت دیگر انجام شود.  نیز های غیرالمپیکیورزشروی حاضر   پژوهششود پیشنهاد می بنابراین

با  ی با عنوان یکسان  پژوهششود  پیشنهاد می رو  ازاین  شد؛ این است که تنها نگرش مدیریان بررسی  
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های المپیکی انجام در بین کارکنان کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و فدراسیونپژوهش حاضر،  

 .  کندفراهم   رانیثر در زمینه ارتقای بینش مدؤنتایجی مشود تا   

 

 قدردانی تشکر و 

 م.  ی نمایاین تحقیق نقش داشتند تشکر و قدرانی میانجام از تمامی افرادی که به نوعی در 
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