
 
 

  1400بهار  _ مدیریت ورزشی 
 277 –292 : ص ،1 شمارة، 13دورة 

  98 / 02 / 25 تاریخ دریافت :
   98 /08 /29  : پذیرشتاریخ 

 

و توانمندسازي افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه تحلیل ابعاد هم
 هاي ورزشیفدراسیون

 
 – 3حسن فهیم دوین – 2∗زاده قندهاري  رضا اسماعیلمحمد  – 1رضا خجسته حمدم 

  4زاد  حسین پیمانی
می، مشهد، . دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاداسال1

سالمی، مشهد، ابدنی و علوم ورزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد  . استادیارمدیریت ورزشی، گروه تربیت3و2ایران 
 می، مشهد، ایران. دانشیارمدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسال4ایران 

 
 
 
 
 

 چکیده
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 مقدمه
هاي هاي نوین و توسعۀ تفکر گروهی، تحوالت بنیادین عمیقی در سازمانامروزه با استفادة مؤثر از فناوري

ویژه در و کسب عناوین ورزشی به یافته نحو چشمگیري توسعههاي ورزشی بهو رقابت شده جادیاورزشی 

ها، راهکارهایی چون اند. براي غلبه بر این چالشتر کردهنیافتنیالمللی را بیش از پیش دستهاي بینعرصه

هاي ورزشی افزایی در فدراسیونهاي نوین و ایجاد بستر تفکر گروهی با رویکرد همتوسعۀ فناوري

تدوین راهبردهاي  درصددپژوهی افزایی، با هدف توسعۀ تفکر گروهی و نگاه آیندهناپذیر است. هماجتناب

هاي ورزشی است. مصداق بارز تحوالت بنیادین مدیریتی مؤثر در راستاي توسعه و توانمندسازي فدراسیون

 2019ور در مسابقات لیگ جهانی در مدیریت عملکرد ورزش، کسب نتایج درخشان تیم ملی والیبال کش

المللی شده است. فدراسیونی که در چند سال اخیر با کار تیمی که موجب حیرت جامعۀ ورزشی بین است

کارگیري تجارب سایر کشورها مندي از توان فکري جامعۀ ورزشی والیبال کشور و بهو گروهی مؤثر و بهره

هاي اساسی اي، گامنگرش راهبردي به ورزش حرفهدر جهت بسترسازي استفاده از مربیان برجسته و 

شود. هاي ورزشی قلمداد میمنزلۀ الگوي مدیریت کار تیمی براي مدیران فدراسیونبرداشته است و به

درستی راهبري کند و ی را بهخرد جمعتواند توان و پتانسیل افزایی، نمیاستراتژي تفکر گروهی بدون هم

افزایی در سطوح ی و در نهایت همخرد جمعفکري و انی بدون همکسب نتایج درخشان در سطح جه

شود اي به مدیریت عملکرد در حوزة ورزش موجب میپذیر نخواهد بود. این رویکرد حرفهمدیریتی امکان

هاي ویژه در عرصههاي موفق بههاي ورزشی با الگوبرداري از شیوه و راهبرد فدراسیونمدیران فدراسیون

هاي مدیریتی فدراسیون خود قرار افزایی را سرلوحۀ برنامهگرایش به تفکر گروهی با هدف همالمللی، بین

المللی امري ضروري هاي ورزشی در کسب نتایج بیندهند. استفاده از تجارب مدیران موفق فدراسیون

هاي وناست که این هدف و نگاه راهبردي به ورزش کشور بدون کار تیمی و گروهی میان مدیران فدراسی

ورزشی محقق نخواهد شد. وزارت ورزش و جوانان که رسالت توسعه و ارتقاي ورزش کشور را بر عهده 

و رؤساي  سیرئبیناهاي ورزشی (رئیس فدراسیون، دبیر، تواند در سطوح مدیران فدراسیوندارد، می

تردید ایفا کند. بیاي در بسترسازي کار گروهی مؤثر کنندهنییتعهاي تخصصی فدراسیون) نقشی کمیته

افزایی در ورزش کشور نیازمند اعتمادسازي در تحقق و دستیابی به کار گروهی و تیمی مؤثر و حصول هم

 که این امر بدون تفکر مشارکتی دستاوردي نخواهد داشت.  ستهامیان مدیران فدراسیون

کند تا را فراهم میافزایی تفکر و خالقیت مدیران خواهد شد و شرایطی تفکر مشارکتی موجب هم

بر پرورش ایده و خالقیت فردي، موجب تقویت ایده و خالقیت دیگران شوند و با مدیران سازمان عالوه



 279                              هاي ورزشیفدراسیونو توانمندسازي افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه تحلیل ابعاد هم 
 

 

ها اگر به بسیاري از ایدهتر عمل کنند. هاي سازمان موفقها، در دستیابی به اهداف و آرمانترکیب ایده

هاي فعالیت). 1(دنبال خواهند داشت آفرینی را بهیابد و همافزایی گسترش میاشتراك گذاشته شوند، هم

هاي فردي به انجام موفق توانند با تکیه بر فعالیتنمی مدیرانکه  اندهو گسترد هحدي پیچیدبهها سازمان

مدیران بنابراین  ).2ناپذیر است (شوند و تعامل و همکاري با دیگران اجتنابامور در سازمان نائل  نای

مشارکت و استفاده  ۀد، بلکه در ساییستنن ریزي و اجرا براي تحقق اهداف سازمانبرنامه بهقادر  ییتنهابه

سازمان اعتقاد مدیران د. وقتی نهاي موردنظر برسموفقیت د بهنتوانمی گروهتوان فکري و تخصصی  از

اعماق سازمان نفوذ  ، این اعتقاد تا(رویکرد خرد جمعی) دنداشته باش گروهیفکر تعملی به کار تیمی و 

 ). 3( گیرددر عمل شکل میافزایی همو  دیآیمشترك و فرهنگ سازمان درم صورت باورهايو به کندمی

صورت عواملی که به تأثیر عآنها از جم یاثر کل کهيطوربه ،مل استاهمکاري مجزاي چند ع ،افزاییهم

 عارزش بیشتري نسبت به مجمو افتی در کل،رید ۀنتیجعبارتی، بهآیند، بیشتر است. دست میمستقل به

تشدید اثر یا فعالیت  سبباي است که افزایی پدیدههم ،طور کلیبه .کندیهاي فردي ایجاد مورودي

هاي گروهی و افزایش بازده فعالیتچشمگیر ثیر أت افزایی موجبتوان گفت که همدر نهایت میشود و می

   ).4شود (در سازمان میتیمی 

 از: اندعبارتها افزایی در سازمانترین مزیت هممهم

کند و تعادل ها کمک میها به توزیع همگون و هماهنگ بار فعالیتافزایی در سازمانالف) ایجاد هم

افزایی در کند؛ ج) همها جلوگیري میزدگی اعضا و شکست فعالیتدهد؛ ب) از دلسازمان را افزایش می

 ).5( شودیمز بروز بحران در سازمان سازمان موجب جلوگیري ا

هاي شود. افراد و بخشي خالق و جدید براي مسائل پیچیده، هر روز دشوارتر میهاحلراهیافتن 

هاي کاري پویا در یی قادر به حل مشکالت فرارو نیستند. ضرورت تشکیل تیمتنهابهها دیگر سازمان

جامع براي  يسازمانی رویکرد ۀتوسع). 6سازد (ا آشکار میافزایی رها، اهمیت مطالعه بر مقولۀ همسازمان

هاي متفاوتی وجود ها، منافع و اولویتبهبود اثربخشی افراد و سازمان است و از آنجا که در سازمان دیدگاه

و حل ساخت این تضادها را با یکدیگر همسو  ۀمداخل ،هاي مناسبشیوهتوان با استفاده از دارد، می

 ).7( بردباال  را مشکالت داخلی
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  1سازمانی ۀتوسع دالیل نیاز به

هاي مراتب و روشسلسله؛ ب) خصوصیات جو سازمان باید اطمینان، حمایت و شفافیت باشدالف) 

، هاچالش نهان کردنجاي اجتناب یا پهبنشود؛ ج) دستیابی به اهداف  مانعباشد که  ياگونهکنترل به

طور مؤثر دخالت هاي سازمان بهافراد در فعالیت؛ د) شناسایی و حل کردمشکالت و تضادهاي سازمان را 

  .داده شوند

منظور بهبود وضعیت هاي خوبی بههاي ورزشی در کشور تالشهاي اخیر، فدراسیوندر سال 

هـاي نظران و با توجه به نتایج آنها در عرصـهاند، اما از دیدگاه بسیاري از صاحبعملکردي خود کرده

ترین هاي مدیریتی در فدراسیون از مهـمالمللی در سطح مناسبی قرار ندارد و همواره ضعف سیستمبین

رو موفقیت در حوزة تفکر راهبردي مستلزم این ). ازاین8ست است ( هادالیل ضعف عملکردي فدراسیون

گو واز طریق گفت هاي ورزشی یاد بگیرند که چگونه موارد پیچیده و متناقض رااست که مدیران فدراسیون

رانی که به برخوردار شوند. مدی فکر کي یجابهبا یکدیگر کشف کنند و از مزیت پتانسیل چندین فکر 

ایی خالقانه براي قابلیت تفکر راهبردي مجهز باشند، قادرند با ایجاد و ترکیب استعدادهاي موجود، راهکاره

 ). 9موفقیت سازمان بیابند (

 ،اساس روش سیستمیرویکرد سیستمی است.  کشور ضعفورزش ي مهم مدیریت هاچالشاز  

صورت یک سیستم و یک کل درنظر گرفت نه یعنی در این روش همه چیز را باید به؛ مفهوم سیستم است

ام و ها و تعامالت داخلی و خارجی آن کل، در مورد آن اقدقسمت ۀجزء و با مدنظر قرار دادن هم

روي یکدیگر  متشکل از عوامل گوناگون که يامحیط. سیستم یعنی مجموعهد، نه فارغ از کر يریگمیتصم

 اندافتهی ت یافتن به هدف خاصی سازمانو براي به انجام رساندن کار یا دس گذاردیصورت ارگانیکی اثر مبه

)10.( 

 در سازمان 2سیستمی نگرش و تفکرمزایاي 

 يهاي اعضاه از ترکیب مضاعف و مجموع انرژيافزایی در سازمان با استفادایجاد سینرژي و همالف) 

؛ ج) هاي سازمانانتخاب هدف مشخص براي سازمان و ایجاد تعامل سازنده میان بخش؛ ب) سازمان

تقسیم کار تخصصی و ؛  د) گذاري معین براي اجزاو هدفمند، رهبري مشخص و هدف کپارچهیمدیریت 

هاي سازمان از جمله عبور از بحران؛ ه) اختیار منظمها و واحدهاي سازمان و تفویض پیشرفته میان بخش

                                                           
1. Organization Development (OD) 
2. System thinking 
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کمک به سازمان براي حفظ دائمی بوروکراسی؛ و)  و بحران کنترل بحران استقالل، ، بحرانبحران رهبري

استفاده از اصل تضاد سیستم در جهت ی، هاي سازمانو بقا و استفاده از آنتروپی منفی جهت حفظ بخش

کمک به رشد و بلوغ سازمان و آماده کردن سازمان  ك وف مشتراهداایجاد تعامل در سازمان در راستاي 

 ).11( براي تقسیم و تکثیر

افزایی عملکرد مدیریتی بر توسعه و توانمندسازي این پژوهش در پی یافتن ابعاد و عناصر هم 

افزایی عملکرد مدیریتی اصلی پژوهش این است که هم سؤالزمینه،  نیدر ا .هاي ورزشی استفدراسیون

 هاي ورزشی مؤثر باشد؟ تواند در توسعه و توانمندسازي فدراسیونتا چه حد می

 ها، رجبیوري در سازماندار اعتماد میان مدیران و ارتقاي بهره) تأثیر مثبت و معنا1392روزبه ( 

ت و مستقیم توسعۀ مدیریت مشارکتی در سازمان و بهبود چشمگیر عملکرد ) تأثیر مثب1395دیورزم (

یی کارادار تعامل و همکاري مؤثر مدیران سازمان در ) تأثیر مثبت و معنا1392سازمانی، مصلح و همکاران (

) رابطۀ مثبت و 2014( 1) و هانگ و تساي1393و ارتقاي عملکرد باالي سازمان، دهدشتی و مهدیه (

) تأثیر مثبت و 1397تسهیل فرایندهاي سیستمی بر اثربخشی سازمان، مهدوي و همکاران ( دارمعنا

افزایی نقش مؤثري بر بهبود وري سازمان را نشان دادند که ابعاد همهاي ارتباطی بر بهرهمستقیم مهارت

 ).12 -17عملکرد سازمان دارند (

کنند که هاي ورزشی بیان میسازمان) در پژوهشی کاربردي در 1393بهار و همکاران (شعبانی 

هـاي مدیریتی (مشارکتی و هاي ورزشی در زمینۀ بررسی سبکگرفته در سازمانهاي انجامعمده پژوهش

ي منابع انسانی وربهرهسنتی) با متغیرهایی چون چابکی سازمانی، هـوش هیجـانی، عملکـرد بازاریـابی، 

دهد در داخل و خـارج از کشـور ک از آنها نشان میو استقرار مدل سنجیده شده است. بررسی هری

) نقش 2014و همکاران ( 2. لیواستی رورزشیغهاي بیشـتر در حـوزة سازمان هگرفتانجامهاي پژوهش

هاي سازمانی (شرکتمیانافزایی هم داراو معنها و نقش مثبت افزایی در عملکرد مثبت شرکتمستقیم هم

افزایی (سینرژي) در ) نقش مثبت هم1396لکی و همکاران (ها، صبوحیتولیدي) در رشد و توسعۀ شرکت

افزایی دار هم) به ارتباط مستقیم و معنا1391ها (رشد و توسعه)، مشکینی و همکاران (موفقیت سازمان

هاي ورزشی کمتر با رویکردي جامع بررسی و دارند و سازمان نهادي در توسعۀ مدیریت شهري اشارهمیان

در این پژوهش تاکنون توسط محققان  شدهبر این، مدل و ابزار استفاده). عالوه18 -20اند (پژوهش شده

                                                           
1. Hung, Tsai 
2. Liu songbo, Hu, Jio 
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هاي ورزشی مورد پژوهش افزایی عملکرد  مدیریتی در فدراسیونداخلی و خارجی بـراي بررسـی ابعاد هم

ز این بعد ایـن پـژوهش داراي نـوآوري است. بنابراین، ضرورت مطالعه و بررسی ابعاد قرار نگرفته و ا

هاي ورزشی با رویکرد  ارتقاي رتبۀ ورزش کشور در افزایی در جهت توسعه و توانمندسازي فدراسیونهم

گیري کارافزایی، جانشین مؤثر و مکملی براي بههمشود. المللی، بیش از پیش احساس میمیادین بین

و  استهاي ورزشی با رویکرد ارتقاي عملکرد ورزش هاي بیشتر در جهت توسعۀ فدراسیونتوانمندي

کارگیري توانند با بهدر توسعه و تعمیم ورزش کشور، جایگاه نخست را دارند، میهاي ورزشی که فدراسیون

حقق راهبردهاي ورزشی مؤثر افزایی، توسعۀ سازمانی خود را با هدف تویژه همهاي نوین مدیریتی بهروش

 هاي جامعۀ ورزشی کشور، تضمین کنند.المللی و تأمین خواستهدر جهت کسب عناوین بین

 
 سازمانی) ۀافزایی بر ابعاد توسعمدل مفهومی پژوهش (نقش ابعاد هم .1شکل 

 
اعتماد، مشارکت، همکاري و تعامل، « هايافزایی شامل مؤلفه)، ابعاد هم1در مدل مفهومی پژوهش (شکل 

هاي هاي ورزشی شامل ابعاد و مؤلفهو تأثیر آن بر توسعۀ فدراسیون» گري، شناخت و شبکهتسهیل

» هاي ورزشیهاي ورزشی، فرهنگ و اهداف راهبردي فدراسیونو تشکیالت فدراسیونفناوري، ساختار «

هبردهاي کامالً مشترك (کسب نتایج مطلوب در هاي ورزشی با اهداف و رافدراسیون. شده استترسیم 

شده المللی (آسیایی، جهانی و المپیک)) و فرهنگ و ساختار سازمانی دقیقاً مشابه (تعیینهاي بینعرصه

اعتماد متقابل، تعامل و همکاري مؤثر و مشارکت مؤثر با استفاده  توانند باتوسط وزارت ورزش و جوانان) می

ن ورزشی دستاوردهاي شگرفی را رقم بزنند. بازنگري و مهندسی مجدد فرایندهاي از تجربیات سایر مدیرا

دستیابی به توسعۀ پایدار در ورزش افزایی مدیریتی و ها با رویکرد همسازمانی و تشکیالتی فدراسیون

که در حال حاضر چنین نیست. پافشاري مند و تفکر سیستمی است نگر، نظامکشور نیازمند نگرش جامع
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افزایی مدیریتی، افق روشنی را براي ورزش هاي ورزشی با رویۀ کنونی و پرهیز از همران فدراسیونمدی

 کشور رقم نخواهد زد.

 شناسیروش

هاي این پژوهش توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردي و از لحاظ شیوة پژوهش در زمرة پژوهش

افزایی براساس مطالعات ساختۀ همگرپیمایشی است. ابزار اصلی سنجش پژوهش، پرسشنامۀ پژوهش

گرایی و ) در خصوص گروه1986(3و جارویس 2افزایی و مطالعات ایوانز) در خصوص هم2002(1باتمان

ها با سازمانی که روایی پرسشنامه) در زمینۀ توسعۀ 2000( 5کرافوردالك و و  )2008(4مطالعات سونگ

. )21 -24( استفاده از نظرهاي مدیران و متخصصان ورزشی باتجربه و استادان مدیریت ورزشی تأیید شد

هاي پرسشنامه به شکل مقدماتی و پایلوت در میان جامعۀ آماري (فدراسیون 18ها، براي پایایی پرسشنامه

شد که پایـایی پرسشنامه با استفاده  لیوتحلهیتجزپرسشنامه  12آوري، د و پس از جمعورزشی) توزیع ش

این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است، بخش  . پرسشنامۀدش نییتع 93/0کرونباخ از ضریب آلفاي

گویه  24و » و شبکه گري، شناختاعتماد، مشارکت، همکاري و تعامل، تسهیل«مؤلفۀ  ششاول شامل 

اهداف «هاي ورزشی و بخش دوم پرسشنامه داراي چهار مؤلفۀ افزایی مدیران فدراسیوننظور تعیین هممبه

گیري میزان توسعۀ گویه براي اندازه 14و » راهبردي، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و فناوري

مامی مدیران افزایی مدیریتی تدوین شده است. جامعۀ آماري پژوهش تهاي ورزشی در اثر همفدراسیون

 صورتبهعنوان نمونۀ آماري و فدراسیون ورزشی به 50که تا زمان این پژوهش  استهاي ورزشی فدراسیون

عنوان نمونۀ آماري، آشنایی کامل هاي ورزشی بهپیمایشی انتخاب شدند. مالك انتخاب مدیران فدراسیون

. پرسشنامه از طریق پست استش هاي ورزشی با کار گروهی و تیمی و موضوع پژوهمدیران فدراسیون

ها ارسال شد و همزمان رسمی فدراسیون در سایت شدهیمعرفبه آدرس پست الکترونیک  6الکترونیک

 50هاي ورزشی (براي دقت در استخراج اطالعات، پرسشنامه از طریق نمابر نیز براي تمامی فدراسیون

ریافت شد. با استفاده از روش معادالت پرسشنامه د 45فدراسیون) ارسال و پس از پیگیري مستمر، 

                                                           
1. Batman  
2. Evans  
3. Jarvis  
4. Sung  
5. Lok Peter ,Crawford John 
6. Email (Electronic Mail) 
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نسخۀ سوم و  1اسال.ي اسمارت پی.افزارهانرمهاي این پژوهش و استفاده از داده لیوتحلهیتجزساختاري 

 انجام گرفت.  25نسخه  2اس.پی.اس.اس

 نتایج

هاي این پژوهش غیرنرمال است. دهد که مشاهدات مربوط به پرسشنامهنشان می 1 هاي جدولیافته

رو فرض صفر در آزمون ، ازایناست 05/0عبارت دیگر سطح معناداري مربوط به آزمون مذکور کمتر از به

 95/0عبارت دیگر فرض غیرنرمال بودن مشاهدات با اطمینان رد شده یا به ۳کولموگروف اسمیرنوف

 شود.پذیرفته می

 ها. نتایج نرمال بودن داده1جدول 
 هاي ورزشیتوسعۀ فدراسیون افزاییهم 

 45 45 تعداد نمونه
 57/69 08/101 میانگین

 02/18 00/29 انحراف معیار
 001/0 001/0 سطح معناداري

 

 
 هاي ورزشی)فدراسیون ۀافزایی بر توسع(ابعاد هم ضرایب تعیین مدل پژوهش .2شکل 

 

هاي )، ضریب تعیین مدل اصلی براي توسعۀ فدراسیون2شده (شکل با توجه به مدل ساختاري برازش

هاي درصد تغییرات توسعۀ فدراسیون 61و بیانگر این است که  612/0افزایی، برابر با هم در اثرورزشی 

درصد تغییرات  39شود. در مدل مذکور افزایی عملکرد مدیریتی تبیین میورزشی از طریق متغیرهاي هم

هایی خصاند. عوامل و شاها و عواملی است که در این مدل و الگو درنظر گرفته نشدهمربوط به شاخص

                                                           
.1 Smart PLS Version 3  

2 . SPSS Version 25 (Statistical Package for the Social Sciences 
3 . Smirnov-gorovKolmo 
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هاي ها، زیرساختهاي ورزشی، تجهیزات و امکانات فدراسیونهاي تیمی مدیران فدراسیونچون مهارت

 توانند اثرگذار باشند.هاي ورزشی مییی که در توسعۀ فدراسیونرهایمتغفناوري و سایر 

 

هاي فدراسیون ۀافزایی بر توسعهم يهامؤلفه اثرنتایج آزمون تی مدل اصلی پژوهش ( .3شکل 
 ورزشی)

 

تاي نشان داده شده است. منظور از ضرایب مسیر همان ب 3نتایج آزمون تی مدل پژوهش در شکل 

ررسی ب. ضرایب مسیر باید از لحاظ بزرگی، عالمت و معناداري استدر رگرسیون خطی  استانداردشده

زا هستند. در زا و بروندرون ة روابط مستقیم بین متغیرهاي پنهاندهندنشانشوند. ضرایب مسیر مثبت 

 ).25( ستة رابطۀ معکوس بین متغیرهادهندنشانمقابل، ضرایب مسیر منفی (بتاي منفی) 

شود و با تأیید برازش آن، گیري و ساختاري میمدل کلی پژوهش، شامل هر دو بخش مدل اندازه

شاخص  یک معیار به نامشود. براي بررسی برازش مدل کلی تنها بررسی برازش در یک مدل کامل می

مقادیر ضعیف،  عنوانبهکه  36/0و  25/0، 01/0شود. با توجه به سه مقدار استفاده می 1نیکویی برازش

براي شاخص نیکویی  703/0متوسط و قوي براي شاخص نیکویی برازش معرفی شده است و حصول مقدار 

 کند.میبرازش، برازش بسیار مناسب مدل کلی را تأیید 

هاي ورزشی و اثر مستقیم ابعاد افزایی بر توسعۀ فدراسیونمقادیر اثر مستقیم ابعاد هم 2ل در جدو 

بر متغیر توسعۀ » متقابل و شبکه گري، شناختاعتماد، مشارکت، همکاري و تعامل، تسهیل«

 96/1از  تربزرگ تی)مقدار عدد معناداري ( کهیدرصورتهاي ورزشی نشان داده شده است. فدراسیون

) نشان 2آمده از مدل ساختاري (جدول دستشود. نتایج بهو فرضیه تأیید می استباشد، رابطه معنادار 

ها با هدف و رویکرد کسب هاي ورزشی بر توسعۀ فدراسیونمدیران فدراسیونمیان دهد، بعد اعتماد می

                                                           
1. GOF (Goodness of fit index) 
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و   45/2و عدد معناداري برابر  75/0المللی با (ضریب مسیر برابر هاي برتر ورزشی در میادین بینرتبه

افزایی با هدف هاي همهاي ورزشی در برنامه)، مشارکت مدیران فدراسیون01/0 کمتر ازسطح معناداري 

 )01/0کمتر از و سطح معناداري  90/7و عدد معناداري برابر  76/0ها (ضریب مسیر برابر توسعۀ فدراسیون

و عدد  81/0روي بهبود عملکرد ورزش کشور (ضریب مسیر برابر بر  ي مدیران فدراسیونو همکارو تعامل 

(ضریب مسیر  بهبود عملکرد گري برو تسهیل )01/0 کمتر ازو سطح معناداري  14/3معناداري برابر 

ها از مدیران فدراسیون و شناخت )01/0 کمتر ازو سطح معناداري  30/2و عدد معناداري برابر 71/0برابر

و سطح  42/2و عدد معناداري برابر  73/0(ضریب مسیر برابر بهبود عملکردها  بر سیونتوانمندي سایر فدرا

ورزش کشور  بهبود عملکردهاي ورزشی بر و شبکۀ ارتباطی بین فدراسیون )01/0 کمتر ازمعناداري 

اثر مستقیم و  )01/0 کمتر ازو سطح معناداري  50/2و عدد معناداري برابر  76/0(ضریب مسیر برابر

  .داري دارندنامع
 هاي ورزشیفدراسیون ۀافزایی بر توسعمقادیر اثر مستقیم ابعاد هم .2جدول 

 مسیر مستقیم
ضریب 
 مسیر

سطح 
 معناداري

عدد 
 معناداري

 نتیجه

 تأیید 45/2 00/0 75/0 هاتوسعۀ فدراسیون هاي ورزشی اعتماد مدیران فدراسیون

 تأیید 90/7 00/0 76/0 هاتوسعۀ فدراسیون هاي ورزشی مشارکت مدیران فدراسیون

 تأیید 14/3 00/0 81/0 هاتوسعۀ فدراسیون هاي ورزشی  تعامل مدیران فدراسیون

 تأیید 30/2 00/0 71/0 هافدراسیونتوسعۀ   گري)فرایندهاي سیستمی (تسهیل تسهیل

 تأیید 42/2 00/0 73/0 هاتوسعۀ فدراسیون ها از همدیگر شناخت مدیران فدراسیون

 تأیید 50/2 00/0 76/0 هاتوسعۀ فدراسیون هاي ورزشی ارتباط مدیران فدراسیون

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي ورزشی در افزایی مدیریتی با هدف همگرایی و همنوایی مدیران فدراسیوندر این مطالعه، نقش هم

ها در جهت ارتقاي عملکرد ها بررسی شد. اگرچه مدیران فدراسیونجهت توسعه و توانمندسازي فدراسیون

دهد برنامۀ ن مینشا گرفتهانجامکنند، مطالعات هاي ورزشی تالش زیادي میکیفی و کمی فدراسیون

شدت هاي ورزشی بهافزایی مدیریتی وجود ندارد. توسعۀ سازمانی فدراسیونة همدر حوزراهبردي مدونی 

 ستهای موجود در این فدراسیونمنابع انسانتحت تأثیر ساختار، فرهنگ، راهبردها و فناوري و همچنین 
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سیستمی از مشارکت  ،نهاديمیان ییافزاهمافزایی، نتایج درخشانی حاصل نخواهد شد. که بدون هم

 دسـتو بـراي بـه تدوینمـدیریتی هاي و آرماناهداف به براي دستیابی  مدیران سازمانهمگراست که 

 .کنندهمکاري می نیاز آوردن منابع مورد

نحو چشمگیري توسعه هاي ورزشی بهامروزه با استفاده از ابزار فناوري و توسعۀ تفکر گروهی، رقابت 

است. بنابراین، براي غلبه بر  تر شدهنیافتنیالمللی بیش از پیش دستاند و کسب عناوین ورزشی بینیافته

هاي نوین و ایجاد بستر تفکر گروهی مؤثر با رویکرد ها، راهکارهایی چون استفادة مؤثر از فناورياین چالش

هاي راهبردي در برنامه نیحاضر تدو در حال ناپذیر است.هاي ورزشی اجتنابافزایی در فدراسیونهم

گیرد که این رویکرد هاي ورزشی انجام میفکري با سایر فدراسیونها، کامالً مستقل و بدون همفدراسیون

اي ها، نقص عمدههاي کامالً مشترك و ساختار سازمانی یکسان فدراسیونبا توجه به  اهداف و راهبرد

 شود. محسوب می

)، تعامل و 2هاي ورزشی (جدول در راستاي توسعه و توانمندسازي فدراسیون گام نخست و اساسی 

اندیشی و در نهایت ) با هدف همفکري و هم81/0هاي ورزشی (ضریب مسیر همکاري مدیران فدراسیون

که تحقق این هدف مهم، بدون مشارکت فعال منابع انسانی و ایجاد  استی) خرد جمعکار تیمی مؤثر (

افزایی است که پذیر نخواهد بود. تعامل و همکاري مؤثر از ابعاد بسیار مهم و مؤثر همکانجو انگیزشی ام

نحو مؤثر و کارامدي ارتقا دهد که این امر در توانمندسازي منابع انسانی تواند توازن تفکر گروهی را بهمی

افزایی در میان کرد همدارد. نهادینه کردن تفکر گروهی با روی کنندهنیتضمهاي ورزشی نقشی فدراسیون

گام  ها خواهد بود.افزایی مدیران فدراسیونهم ریدر مسهاي ورزشی نخستین گام منابع انسانی فدراسیون

)، مشارکت مدیران 2هاي ورزشی (جدول مهم دیگر در راستاي توسعه و توانمندسازي فدراسیون

هاي مدیریتی با رویکرد یابی برنامه) در تدوین، اجرا و ارز76/0هاي  ورزشی (ضریب مسیر فدراسیون

تواند ابزار مهمی در خالقیت و نوآوري در حوزة هاي ورزشی میافزایی است. مشارکت مدیران فدراسیونهم

هاي کند. توسعۀ فدراسیونتر را تسریع میورزشی باشد که نتایج مثبت آن اشتیاق افراد به مشارکتی فعال

پذیري ها با رویکرد تقویت فرهنگ رقابتسازمانی حاکم در فدراسیونورزشی با اصالح و بازبینی فرهنگ 

سازي و ایجاد جو منسجم سازمانی، مهندسی مجدد ساختار سازمانی و تشکیالتی با رویکرد چابک

هاي ورزشی و تقویت خالقیت و نوآوري در فرایندهاي سازمانی، استفاده و استقرار فناوري نوین فدراسیون

ا ابزارهاي سنتی و ناکارامد و تدوین اهداف و راهبردهاي قابل حصول بر پایۀ اصول علمی و جایگزینی آن ب

هاي ورزشی را تواند توسعه و توانمندسازي فدراسیونمدت میپژوهانه، در کوتاهبا رویکرد تفکر آینده



 1400، بهار 1، شمارة 13دیریت ورزشی، دورةم                                                                                               288

 

 

 گرفته امانجهاي زیادي در خصوص اثرگذاري تفکر جمعی و تمایز آن با تفکر فردي تضمین کند. پژوهش

نشان خوبی ها، بهی را در توسعه و توانمندسازي سازمانخرد جمعها اثر مثبت و مستقیم و غالب پژوهش

 .اندداده

دار ) به رابطۀ مستقیم و معنا1397در راستاي موضوع پژوهش توکلی ( گرفتهانجامهاي مرور پژوهش 

لی ورزش) در توسعۀ ورزش شهر مشهد، هاي متوافزایی مدیران دستگاهنهادي (همافزایی میانهم

) 1394افزایی در بازاریابی، اردالن و اسکندري (دار هم) به رابطۀ مثبت و معنا1393شیرخدایی و همکاران (

افزایی ) به نقش مثبت الگوي هم1395افزایی، گوداژدر (دار ابعاد رهبري در توسعۀ همرابطۀ مثبت و معنا

افزایی در دار هم) به تأثیر مثبت و معنا1393پور (اري، نریمانی و رجبدر توسعه و تکنولوژي صنعت حف

افزایی فرهنگی ) تأثیر مستقیم هم1394توسعۀ امنیت و بازدارندگی در نیروهاي مسلح، مرادي و همکاران (

افزایی در ) نقش و تأثیر مثبت هم1390ی (قیحق ۀکارنامدر رشد و توسعۀ فرهنگ، تحسیري و 

افزایی در توسعۀ ) به تأثیر مثبت هم2015و همکاران ( 1هاي هلدینگ، مانیاللشرکت آفرینیارزش

افزایی ) به تأثیر مستقیم و مثبت هم2017و همکاران (  2افزایی و کیسرسازمانی و توازن کارتیمی در اثر هم

هاي نو سازما استی رورزشیغدهد که غالب موضوعات پژوهشی در حوزة در توسعۀ تولید، نشان می

 ).26-34اند (افزایی بررسی نشدههاي ورزشی از بعد همویژه فدراسیونورزشی به

ویژه کار تیمی و کار گروهی نوغانی دخت متناظر با موضوع پژوهش به گرفتهانجامهاي سایر پژوهش

روهی دار کار تیمی و گ) به رابطۀ مستقیم و معنا1393) و طهرانی و همکاران (1390بهمنی و مسعودي (

دار عوامل مؤثر بر ) ارتباط مستقیم و معنا1394وري استراتژیک سازمان، خیراندیش و همکاران (در بهره

دار کار تیمی در ) رابطۀ  مستقیم و معنا2016( 3کار تیمی و توانمندسازي سازمان، هانایشا و همکاران

ري سازمانی و چن و ومحیط کار مشترك و عملکرد باالي تیم، رضایت شغلی کارکنان و بهره

ها افزایی در توسعۀ عملکرد سازمان و توسعۀ قابلیت شرکت)  به نقش مثبت و مستقیم هم2012(4جیان

افزایی در خالقیت و نوآوري ) به نقش اثرگذار هم2019(5افزایی مبتنی بر فناوري و لی و همکاراندر اثر هم

ها، افزایی در تعادل هزینه و درآمد در شرکتهم ) به تأثیر2015(6ها و شوسر و همکاراندر توسعۀ شرکت
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چه در موضوع کار  گرفتهانجامهاي هاي بسیار ضعیف در حوزة ورزش دارد و همۀ پژوهشنشان از پژوهش

-41اند (افزایی به اثر مثبت آن در توسعه، بهبود و ارتقاي عملکرد اشاره کردههم در موضوعو تیمی و چه گروهی 

35.( 

دهد که با وجود اهمیت و تأثیر مهم کار گروهی و تیمی با رویکرد می نشان گرفتهانجامهاي پژوهش 

افزایی، متأسفانه در حوزة ورزش به آن کمتر پرداخته شده است. گرایش به کار تیمی و گروهی در هم

 . یی منجر نشده استافزاهمي ورزشی بسیار ضعیف بوده و به هاونیفدراسمیان مدیران 

 

 
 پژوهش ۀ. مدل پیشنهادي و تحلیلی بر اساس نتیج4شکل 

 
هاي آماري، مدل پیشنهادي با توجه به نتیجۀ این پژوهش و با استفاده از معادالت ساختاري و تکنیک

) ترسیم شده 4افزایی با نگرش سیستمی (شکل هاي ورزشی در بستر همتوسعه و توانمندسازي فدراسیون

ی در توسعۀ پیشنهادي، ابعاد تعامل و همکاري، مشارکت و ارتباط نقش بسیار مهماست. در مدل و الگوي 

هاي افزایی و تشکیل کارگروهتوانند از طریق همها میهاي ورزشی دارند و مدیران فدراسیونفدراسیون

ها با رویکرد همفکري و ویژه تعامل و همکاري و مشارکت فعال در برنامهتخصصی و مدیریتی مؤثر به

هاي شده، مدیران فدراسیونعۀ ورزش کشور را تضمین کنند. براساس مدل ترسیماندیشی، رشد و توسهم

یمی در تورزشی با اقدامات مشترك و مشارکت فعال و تعامالت پیوسته و هدفمند و با گرایش به کار 

اصلی توسعۀ  ها را تسریع کنند. چهار ستونراسیونتوانند توسعۀ فدهاي راهبردي خود میبرنامه

هاي راهبردي منطبق با معیارهاي علمی و عملی و استقرار و استفاده هاي ورزشی، اهداف و برنامهفدراسیون

سازي فدراسیون و در ها با هدف چابکهاي نوین و بازنگري در ساختار تشکیالتی فدراسیوناز فناوري

کارکنان،  وردها و نگرش جامعۀ ورزشی نهایت اصالح فرهنگ و هنجارهاي موجود با هدف توازن میان راهب

 تر خواهد بود.تر و سریعهزینهتر، کمافزایی قابل حصولدر اثر هم
                                                           

 



 1400، بهار 1، شمارة 13دیریت ورزشی، دورةم                                                                                               290

 

 

 و مآخذمنابع 
1. Farajvand E. From synergy to creation. Quarterly Journal of Public Organizations 

Management. Journal of Management of Government Organizations. 2017; 6(1 (21)): 51-
62. [In Persian] 

2. Salas E, Shuffler ML, Thayer AL, Bedwell WL, Lazzara EH. Understanding and Improving 
Teamwork in Organizations: A Scientifically Based Practical Guide. Human Resource 
Management. 2015; 54(4): 599-622. 

3. Dooshani E, Sadeghraainikoo S. Investigating the Effect of Dynamic Cards on 
Organizational Performance. Railway Training Center. 2015; 275(1). [In Persian] 

4. Alqithami S, Hexmoor H, editors. Measuring Synergy from Benevolence in a Network 
Organization. Workshops at the Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence; 
2016. 

5. Verdinejhad F. Synergy and its importance in organizations. verdinejhad. 2012. Available 
from: www.verdinejad.com. [In Persian] 

6. Mohsenzadeh M. What is the synergy ? A key performance indicator, a tool for monitoring 
an organization's performance 2017. Available from: www.mrtazmin.ir. [In Persian] 

7. Marsh HW, Lüdtke O, Trautwein U, Morin AJS. Classical Latent Profile Analysis of 
Academic Self-Concept Dimensions: Synergy of Person- and Variable-Centered 
Approaches to Theoretical Models of Self-Concept. Structural Equation Modeling: A 
Multidisciplinary Journal. 2009; 16(2): 191-225. 

8. Eidi H. Designing the Effectiveness Pattern of Selected Sport Federations Based on the 
Framework of Competitive Values [persian]. gilan: gilan; 2017. [In Persian] 

9. Shaabanibahar GH, goodarzi M, honari H, maghsoodiiman HR. Investigating the Impact of 
Participatory Management on Strategic Thinking in Selected Sports Federations. Strategic 
Studies of Sport and Youth. 2017; 32: 1-17. [In Persian] 

10. Atafar A, salehizadeh S. System Attitude in Government Management. Conference on 
Management and Leadership Challenges in Iranian Organizations Isfahan: Isfahan; 2011. 
[In Persian] 

11. Nazemzadeh SA. Systemic attitude in organization and seven Solutions for creating and 
developing an organizational team. 2014. Available from: www.nazemzadeh.com. [In 
Persian]  

12. Roozbeh M. The Role of Organizational Interaction and Information Flow in Knowledge 
Management. 7th Human Resources Conference; tehran. 2014. [In Persian] 

13. Rajabi Dayorzam F. Principles and Methods of Employee Engagement in Organizational 
Governance. Specialized Journal of Cement Technology. 2017; 96: 21-6. [In Persian] 

14. Mosleh A, Ghasemieh R, Shafiee F. The effect of social interaction on the performance of 
university faculty members with emphasis on the mediating role of knowledge anagement. 
Journal of Iranian Higher Education Association. 2014; 1(6):  135-56. [In Persian] 



 291                              هاي ورزشیفدراسیونو توانمندسازي افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه تحلیل ابعاد هم 
 

 

15. Dehdashti Shahrokh Z, Mahdieh O. A Model for the Interaction between Communication, 
Conflict and Organizational Culture and its Relationship with Performance. The 
Perspective of Government Administration. 2015; 20: 113-34. [In Persian] 

16. Huang C-T, Tsai K-H. Synergy, environmental context, and new product performance: A 
review based on manufacturing firms. Industrial Marketing Management. 2014; 43(8): 
1407-19. 

17. Mahdavi S, Aghili SV, Hashem Zehi N, Farhangi A. The Role of Managers' Communication 
Skills in Business Development with Emphasis on Customer Orientation. Social 
Development Studies of Iran. 2018; 2(38): 127-52. [In Persian] 

18. Liu S, Hu J, Li Y, Wang Z, Lin X. Examining the cross-level relationship between shared 
leadership and learning in teams: Evidence from China. The Leadership Quarterly. 2014; 
25(2): 282-95. 

19. Saboohilaki B, Rezvani Chaman Zamin M, Ranjkesh M. Synergy, a key factor in managing 
organizations. Applied Economics and Business Management; shiraz2017. [In Persian] 

20. Meshkini A, Doiran S, Kazemian G, Roknodin Eftekhari A. Inter-Institutional Synergy 
Measurement (Public and Public Sector) in Urban Management in Middle Cities of Iran 
Facing Informal Settlement (Case Study: Zanjan and Hamedan Cities). Journal of 
Geography and Urban Development. 2012; 1(1): 135-55. [In Persian] 

21. Bateman B, Wilson F, Bingham D. Team effectiveness - development of an audit 
questionnaire. The Journal of Management Development. 2002; 21. 

22. Evans NJ, Jarvis PA. The Group Attitude Scale:A Measure of Attraction to Group. Small 
Group Behavior. 1986; 17(2): 203-16. 

23. Song JH. The Integrative Determinants Of Organizational Performance Improvement: The 
Impacts Of Dimensions Of Learning Organization And Dynamic Knowledge Creation 
2008. 

24. Lok P. Crawford J. The effect of organisational culture and leadership style on job 
satisfaction and organisational commitment. Journal of Management Development. 2004; 
23(4): 321-38. 

25. Mohsenin S, Esfidani MR. Structural equations based on partial least squares approach 
using Smart-PLS software: Educational and Applied. 1, editor. Tehran: Kind Book 
Publishing Institute; 2015. 274 p. [In Persian] 

26. tavakoli M. Measuring the level of inter-institutional (public and public sector) synergy in 
the development of citizenship sport in Mashhad: azad mashhad; 2018. [In Persian] 

27. Shirkhodaee M, Alizadehsani M, Tahmasbi Roshan N. Synergistic empirical measurement 
in marketing. Modern Marketing Research Journal. 2015; 4(4): 105-24. [In Persian] 

28. Ardalan MR, Eskandari A. The Impact Of Action-Based Team Leadership Components On 
Team Synergy Development With The Mediating Role Of Individual Learning And Team 
Skills. Organizational Culture Management. 2016; 4(13): 1019-40. [In Persian] 

29. Goodajhdar Mombini OA. Investigating The Role Of Human Resources And Synergy 
Model In Development And Technology Of National Iranian Drilling Company. Nation 
Research. 2016; 8. [In Persian] 



 1400، بهار 1، شمارة 13دیریت ورزشی، دورةم                                                                                               292

 

 

30. Narimani A, Rajabpoor M. The Synergistic Effect Of The Armed Forces On The Sub-Area 
And The Ex-Organizational  On Security And Deterrence. Journal Of Military Science And 
Technology. 2015; 10(30): 65-86. [In Persian] 

31. Moradi A, Kavoosi S, Ghayoomi A. Designing A Cultural Synchronization Pattern In Iran. 
Strategic Studies Of Globalization. 2015; 15(6): 225-71. [In Persian] 

32. Tahsiri A, Kanameh Haghighi H. Synergy And Value Creation In Holding Companies. 
Holding Organizations Conference; Tehran2012. [In Persian] 

33. Manilall D, Jhalukpreya S, Danny Mutamba K. Finding Synergic Relationships in 
Teamwork, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Case Study of a 
Construction Organization in a Developing Country. sience direct, elsevier, Procedia 
Economics and Finance. 2016; 35: 485-92. 

34. Keiser SJ, Garner MB. Beyond Design: The Synergy of Apparel Product Development 3, 
editor: Fairchild Books; 2012. 

35. Noghani Dokht Bahmani M, Masoodi H. Participate In Group Activities Of Strategic 
Management And Productivity. Strategic Management Studies. 2011; 8: 15-34. [In Persian] 

36. Tehrani M, Hadizadeh Moghadam A, Tabarsa G, Hamidizadeh MR. Explain Organizational 
Factors Affecting The Performance Of Work Teams. The Perspective Of Public 
Administration. 2015; 18: 47-71. [In Persian] 

37. Kheirandish M, Khodaee A, Mohamadi A. A Comprehensive Model Of The Factors 
Affecting Effective Cardemia In The Organization Context And Its Measurement Scales. 
Journal Of Organizational Behavior Studies. 2016; 3(4): 31-60. [In Persian] 

38. Hanaysha J, Tahir PR. Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and 
Employee Training on Job Satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016; 
219: 272-82. 

39. Chen J-L. The synergistic effects of IT-enabled resources on organizational capabilities and 
firm performance. Information & Management. 2012; 49(3): 142-50. 

40. Lee R, Lee J-H, Garrett TC. Synergy effects of innovation on firm performance. Journal of 
Business Research. 2019; 99: 507-15. 

41. Schosser M, Wittmer A. Cost And Revenue Synergies In Airline Mergers – Examining 
Geographical Differences. Journal Of Air Transport Management. 2015; 47: 142-53. 

 
  



    Sport Management, Vol.13, No. 1, Spring 2021 
    

 

16 

The Analysis of the Dimensions of Management 
Performance Synergy in the Development and 

Empowerment of Sport Federations 
  

Mohammad Reza Khojasteh1 -  Mohammad Reza Esmaeilzadeh 
Ghandehari2∗ -  Hassan Fahim Davin3 -  Hossein Peymanizad4  

1.Ph.D. Student of Sport Management, Department of Physical 
Education and Sport Sciences, Management Faculty, Islamic Azad 

University, Mashhad, Iran2, 3.Assistant Professor in Sport 
Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, 

Management Faculty, Islamic Azad University, Mashhad, 
Iran4.Associate Professor in Sport Management, Department of 

Physical Education and Sport Sciences, Management Faculty, Islamic 
Azad University, Mashhad, Iran 

(Received: 2019/05/15; Accepted: 2019/11/20) 
 

 
 

Abstract 
The aim of this study was to analyze the dimensions of the synergy of 
management performance in the development and empowerment of sport 
federations. This study was applied and descriptive-correlation. The statistical 
population included 50 managers of sport federations who were selected by 
purposive sampling method. A researcher-made questionnaire was designed 
based on the Batman (2002) studies on team synergy, the studies of Evans and 
Jarvis’ group tendency (1986) and the studies of Locke and Crawford (2000) 
and Sung (2008) regarding organizational development. The face and content 
validity of this questionnaire was confirmed using the viewpoints of sport 
management experts. The construct validity was determined by confirmatory 
factor analysis. The reliability of the questionnaire was determined using 
Cronbach's alpha coefficient (0.93). Using structural equations and statistical 
techniques, the findings showed that interaction and cooperation (path 
coefficient=0.81), participation (0.76), network (0.76), trust (0.75), cognition 
(0.73) and facilitation (0.71) had positive, direct and effective roles in the 
development of sport federations. Therefore, the four main dimensions of the 
development of sport federations including strategies, the effective use of 
modern technologies, the reorganization of the organizational structure with 
the approach of federation agility and, finally, the reform of culture and norms 
with the aim of balancing the strategies and attitudes of the sport community 
will be more affordable, cheaper, and faster with synergy. 
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