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 مقاله پژوهشی

 ایران یورزش  یها سازمان رانیزبان مطلوب مد کنندةبررسی عوامل تبیین
 

 2زادهمینا حکاک ،  1زادهمریم میرزاپور خلیلی
 

 های ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان دکتری مدیریت راهبردی در سازمان   دانشجوی.  1

)نویسنده   ایران ،کرمان اسالمی،  آزاد دانشگاه ،کرمان واحد بدنی،تربیت  گروه مدیریت ورزشی،  استادیار. 2

 مسئول( 
 

 1397/ 13/11تاریخ پذیرش:                       11/04/1397تاریخ دریافت:  
 

 کیده چ
  ی ورزش  یسازمان ها  رانیزبان مطلوب مد کنندةبررسی عوامل تبیین حاضر با هدف  پژوهش

  ی و کم یفیک هایصورت روش بود که به  ختهیآم هایپژوهش حاضر ازجمله  مطالعة. دش یطراح
شامل اساتید   پژوهشر از خبرگان آگاه به موضوع نف 14 یآمارة نمون ،یفی. در بخش کدش انجام

  ی آمار  ةجامع ز ی ن ی . در بخش کمندبود های ورزشی یریت ورزشی و برخی مدیران سازمان مد
آگاه به مسائل   یورزش تیریمد دیاساتوجوانان و وزارت ورزش  رانیها، مدون یفدراس یساؤر

  ة عنوان نمونآنان به  یشمار تمامنفر بودند که براساس انتخاب تمام  140ور به تعداد کش  ی ورزش
روایی  بود.   یالؤس 37 ةساختپژوهشگر ةناممصاحبه و پرسش پژوهش . ابزار شدند مشخصپژوهش 

. پایایی این  نظرهای برخی اساتید دانشگاهی بررسی و تأیید شدنامه ازطریق این پرسش 
اس.پی.اس.اس. و  یافزارهااز نرم  پژوهش یهاداده  لیتحل برای. بود 0/ 88نامه نیز برابر با پرسش 

زبان مطلوب  کنندةعوامل تبیین که حاضر نشان داد  پژوهش ج ی. نتادشاستفاده  پی.ال.اس. 
 ی هاارزش  تی توجه به جامعه، رعا ،ییپاسخگو زش،یانگ  جادیا ت، یشامل شفاف یورزش ران یمد

  بودند  یدهت یعدالت و هو تیادب و احترام، رعا ق،یحقا ةارائ ،یعموم  یهاجلب مشارکت  ،ینید
 دهد نتایج نشان می  . شترا دا تی اهم نی شتریب 0/ 791 ریثأت زانیم با  ییبعد پاسخگو نیبن یاکه در

جمله  کنندة زبان مطلوب ازعوامل تبیینهای ورزشی با بهبود تمامی که مدیران سازمان 
 خود با محیطشان را تقویت کنند.  ارتباطات ، پاسخگویی

 

 . تیشفاف ت،یهو ،ییزبان مطلوب، پاسخگوکلیدی:  واژگان 
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 مقدمه
باط با دیگران است و نیازهای انسان برقراری ارتترین یکی از مهم انسان موجودی اجتماعی است.

راردادی است که در امتداد یک های قای از نشانهترین ابزار این ارتباط است. زبان مجموعهزبان مهم
این است که هر نشانه از پس  شود. منظور از امتداد یک بعداستفاده می هااز آن  برای انتقال پیامبعد 

-ها و مطالب خود را به دیگران انتقال میوسیلة زبان خواسته آید. انسان بهنوبت مینشانة دیگری به

ها از . نوع و چگونگی زبان در مدیریت و سازمان(2012، ضیائی، عاملی و نرگسیان، مقیمیدهد )
پرقدرت و ضعیف است افراد مملو از  سیاسی هر جامعه ةعرص ،هزامرو. اهمیت زیادی برخوردار است

د این قواعد را نتوانمی د و بسته به قدرت خودندارها در سازمانخود یک قواعدی برای فعالیت که هر
ترین بازیگران سیاسی، مدیران دولتی ترین و اصلییکی از مهم د.نسیاسی تحمیل کن ةبه کل عرص
زبان (. 2017و اوستان،  انی)نرگس از جایگاهی حساس برخودارند خودمتناسب با نقش هستند که 

ارتباطات میان سازمان ها و در بهبود  یآنان نقش مهم یارتباط یاز ابزارها یکیعنوان به رانیمد
 تیریمد ،نیارتباطات و همچن جادیزبان افراد در ا زیاد ییاز توانا یله ناشئمس نی. اجوامع دارد

در جوامع مختلف  یفرهنگ یهایژگی(. و2015 ،1ی)کولکارن استها در سازمان تمسائل و مشکال
؛ جامعه باشد طیها و شرایژگیتابع و یحددر آن جوامع تا زین رانیزبان مد که اندهدشسبب 

 ش یو افزا طیسبب بهبود شرا رانیمد انیممناسب از زبان در یریگرود که بهرهیانتظار مبنابراین، 
 .(2018، 2)ساندن و لونسمان شودنان آ لکردعم

در تعریف زبان مطلوب . مدیریت و سازمان، زبان مطلوب است در مباحث زبانهای مهم جنبهیکی از 
ارتباطات  ةنحو یاخبار، اطالعات و حت انیگفتار و ب ةنحو به مفهومزبان مطلوب باید گفت که 

است که گفتنی . است یاهر جامعه یو اجتماع  یفرهنگ طیارچوب شراهنفعان در چیبا ذ رانیمد
جامعه  کیتواند در یزبان م نیا ،نیتواند متفاوت باشد. همچنیم یاهر جامعه رزبان مطلوب د

 ی تا ضرورت طراح شوندمیفرد هر حوزه سبب منحصربه یهایژگیداشته باشد. و یمتفاوت فیتعار
های دولتی با بسیاری از سازمان ،امروزه .(1995، 3درک گردد )فارمر زبان مطلوب در هر حوزه کامالا 

ها نها و مفاهیم خاص که دیگران با آبا استفاده از واژه ،خود و همچنینداشتن دانش محرمانه نگاه
 و کنندحفظ میی بل سایر عناصر نظام سیاسدرمقارا موقعیت و قدرت خود آشنایی چندانی ندارند، 

 (. 2017، 4، پرجونز و اسنیدرز)هانکل یابندسلطه میاز این طریق بر مردم عادی 
های وسیع و جمله حوزهورزش از .ها ازجمله ورزش مهم و ضروری استزبان مطلوب در تمامی حوزه

ها و افراد مناطق، گروه ینفوذ در تمامو  های متعددسازماناز  یورزش با برخوردار . گسترده است
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 ة توسع ،یطرف(. از2017، 1دونالد، مورای و مک ی)جارو ردبر جوامع دا یقیعم یرگذاریثأ ت
  عنوان تا امروزه ورزش به اندشدهورزش در جامعه سبب  تیبمحبو شیو افزا یورزش یدادهایرو

 یورزش رانیمد ،نیبنیا(. در2016، 2، شری و رویباشد )اسچولنکورفر جوامع مهم د ابزاری
 نیا. ندورزش و جامعه دار نیارتباط ب جادیدر ا ینقش مهم ،ورزش ةدر حوز ییاجرا رانیعنوان مدبه

مناسب  یهماهنگ جادیجهت اورزش در ةزبان مطلوب در بدن کی جادیاست تا ا دهشله سبب ئمس
 (. 2015، 3، لی، میلز و فریسبی)فورد سبب بهبود عملکرد آنان شود یورزش رانیمد انیمدر

به بررسی زبان مطلوب در  ان سبب گردیده است تا در مطالعاتاهمیت توجه به زبان مطلوب مدیر
ها سبب که زبان مطلوب در دولت کردند ( اشاره2013) 4اگرانو و اسچوتر . شودها پرداخته سازمان

ها و عملکرد تیفعال تسهیل به امر نیا و شودانجام  یشتریتا ارتباطات با مردم با سهولت ب شودیم
عنوان به رانیزبان مطلوب مد ،(1999) 5ولچ، ولچ و یکارپیمارسچانبه باور . شودیممنجر ها دولت

 لیبه تسهو  شوند تیو سازمان تقو یگروه ،یفردنیتا ارتباطات ب شودیسبب م یابزار هماهنگ کی
که زبان مطلوب دولت در بیان کردند ( 2017و اوستان ) انید. نرگسنگردمنجر  ی سازمانیهاتیفعال
( 2012و همکاران ) یمیمققرار دارد.  مطلوب یتیتهران در وضع شهربهداشت و درمان در  ةحوز

 یموجود( به زبان بوروکراس  تی)وضع یانقالب اسالم ةزبان دولت در سه ده تیکه ماه کردنداشاره 
فاصله  یزبان نیو منش چن یاز خو دیمطلوب( با تیکارآمد زبان دولت )وضع یاست و الگو کینزد
جو، ساز، مشارکتکه صادق، ملت یکند؛ زبان دایسوق پ  کیفرابوروکرات انسمت زبو به ردیبگ

محور است.  محور، شفاف و ارزش عدالت ،یشهروندان، متوجه منافع عموم ةکنندمیپاسخگو، تکر
که زبان مطلوب مدیران در  ( مشخص کرد1979) 6دفت و ویگینتون در پژوهششده الگوی ارائه 

ه داشتند که زبان کننده است. آنان اشارمدارس دارای ابعاد آموزشی، نظارتی، انگیزشی و هدایت
( مشخص 2007) 7ارچوب این چهار بعد قرار گیرد. کرمر، گاریکانو و پارتهدر چ بایدمطلوب مدیران 

های مختلفی ازجمله احترام، لفهباید دارای مؤها که الگوی زبان مطلوب مدیران در شرکت کردند
به عقیدة کارکنان باشد.  گویی و ارتقادهندةهای پایه، پاسخدهی، توجیه ارزش نفس، هویتاعتمادبه

 8هیومل سازی کنند.زبان مطلوب مدیران را پیاده یهای الگولفهباید مؤها مدیران در شرکتآنان، 
ها و لفهزبان مدیران اعالم کرد که زبان مدیران باید شامل برخی مؤ ( در الگوی خود دربارة2008)
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 1باشد. دوهوداارتباط دوستانه  س، انگیزش، ادب و احترام ونفاعتمادبه وجود ها ازجمله حوزه
مناسب و مطلوب مدیران به سه  که زبان زبان مطلوب نشان داد درزمینة( نیز در الگوی خود 2017)

ها برخی ویژگیشود که هر حیطه شامل ها، آموزش و مدیریت تقسیم میکلی انتقال ارزش حیطة
اند. پرداخته رانیزبان مطلوب مد یبه بررس یاندک هایپژوهش زیورزش ن ةدر حوز. گرددمی
نفعان یارتباطات با ذ جادیا برای یورزش رانیکه مد کردند( اشاره 2004) 2، پارنت و ماسوندمنیفر

از مسائل مهم  یکی یشهروند میتکر ،(2007) 3گلریزبه عقیدة د. ندارنیاز  یبه توجه به منافع عموم
نیز ( 2015) ی( و کولکارن2017و اوستان ) انی. نرگساست یورزش رانیدر زبان مطلوب مد یو ضرور

 انجام له لزومئمس نیدارد که ا ییهامختلف تفاوت یهاطیدر مح رانیکه زبان مطلوب مد ذکر کردند
 دهد. یتر را نشان میتر و تخصصقیعم یهایبررس

ارتباطات  ایجاد و بهبود  داری از الگوی زبانی مناسب برایبرخور ها، مدیران به در سازمان
مطلوب مدیران سبب وی زبان الگ .(2013، اگرانو و اسچوتر) سازمانی نیاز دارندسازمانی و بروندرون

ص گفتار و زبان مدیران ایجاد شوند و این مسئله به  خصوشود تا استانداردهای مشخصی درمی
 شودمنجر میهای ارتباطی خود رعایت این استانداردها ازسوی مدیران با هدف تقویت مهارت

های با توجه به ویژگی سازمانی مختلفهای محیط براین،افزون  .(2017و همکاران،  هانکل)
از الگوی  بایدجوعان متفاوت ر، با توجه به داشتن اربابفرهنگی و همچنین اقتصادی، اجتماعی و

 ها،ت وجود ارتباطات زیاد در سازمانعلبه .(2017)دوهودا،  زبان مطلوب متناسب با خود بهره گیرند
ها، زبان نقش مهمی در برخورد با مشتریان و رسانه ،های رسمی و غیررسمی و همچنینوجود گروه

وجود ها، اهداف عالی سازمان دهندةها، زبان نشانپیشبرد اهداف سازمان خواهد داشت. در سازمان
-از تریان، جامعه و کارکنان خود است؛خصوص مشها درکلی سازمان هایها و ادراکها، ارزشنگرش

کنندة سازمان در نمایندة سازمان در سطح جامعه است و معرفیعنوان ها بهزبان سازمان ،رواین
دهندة زبان مطلوب سبب توجه به عوامل شکل (.2016، 4وو، لیو، جین و سینگ) سطح جامعه است

داشته باشند. این مسئله خود آگاهی  باز زبان مطال تخصصی خود هایشود تا مدیران در حوزه می
 خود، از الگوی تر از زبان مطلوب حوزةآگاهی بیشتر و شناخت مناسبگردد تا مدیران با موجب می

جامعه  کیها و اهداف استیعنوان سبه رانیمد زبان(. 2008مل، زبانی مطلوبی برخوردار باشند )هیو
تواند یم یدر هر جامعه و سازمان متحد ایه حلقعنوان به رانیتوجه به زبان مد ،رونیااز ؛استدولت و 

زبان  تیریمدفقدان  ،یطرف. ازشود زیاتحاد در جوامع ن یسبب ارتقا ،تیوضع تیریمد برعالوه
 ،5لی)اونگارو و وانس شودوارد  یجد هاییآسیبها و جوامع بر سازمان ات دشسبب خواهد  رانیمد
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به و اعتماد  شودها بب خدشه بر اعتبار سازمانتواند سیم رانی(. وجود مشکالت در زبان مد2018
زبان مطلوب  یو طراح ییضرورت شناسا اساس،؛ براینمردم کاهش دهد انیمها را درسازمان

خصوص مدل زبان نبود ابهام در .(2012، 1و سلمر نگی)الئور است یضرور یادر هر حوزه رانیمد
اگرانو و ) سبی در گفتار خود نداشته باشندنظم مناشود تا مدیران ها سبب میمطلوب در سازمان

 نشدنهای سازمانی ناشی از منتقلاز مدیران در محیطها از نارضایتیبسیاری  (.2013، اسچوتر
زبان  کنندةتبیینعوامل  دربارةجامع  هاینبود پژوهش. مفاهیم و مطالب ازسوی مدیران است

ها برای ت تا مشکالت بسیاری در برخی حوزهده اسهای مختلف سبب شمدیران در محیطمطلوب 
زبان مطلوب مدیران در  کنندةعوامل تبیین های تخصصی درزمینةنبود پژوهش مدیران ایجاد گردد.

ان خود داشته گفتار و زب نحوة خصوصهایی اساسی درها سبب شده است تا مدیران ابهام سازمان
که  استمشهود  یخوبحوزه به  نیشده در اانجام هایپژوهشبا توجه به . (2015ی، کولکارن) باشند

فقدان دارد. نیاز  یترتر و جامعقیعم یهایبه بررسورزش  ةخصوص در حوزبه  رانیزبان مطلوب مد
 ی در ابعاد مختلف ورزش رانیگفتار مد بارةدر یاست تا ناهماهنگ دهشخصوص سبب نیاها دریبررس

ها و به ارزش هاییه ضربواردشدن در سطح جامعه و  یاعتمادیب جادیا موجبله ئمس نیا .ردیشکل گ
زبان مطلوب  کنندةعوامل تبیین  نبود زمینةدر پژوهشی است. خأل دهش یورزش یهاشهرت سازمان

 رتباط با جامعه وا فقدان تواناییازجمله  یگرید ةعمد است تا مشکالت دهشسبب  یورزش رانیمد
های اهمیت توجه به مهارتهای مختلف، در پژوهش. وجود آیندبهو نامناسب  نادرستاطالعات  ةارائ

است. تاجیک، نامنی و  نوان یکی از مسائل مهم بررسی شدهع ارتباطی درمیان مدیران ورزشی به
که در انتخاب  مدیران یکی از مسائل مهمی استهای ارتباطی بیان کردند که مهارت  (2018طالبی )

(، داشتن 2009ی و غفوری )افشاری، هنربه عقیدة . به آن توجه شود باید مدیران ورزشی
 بدنیادارات تربیتهای انسانی مدیران  ترین مهاررجوع یکی از مهمهای ارتباطی با اربابمهارت

علت اهمیت ( بیان کردند که به2016سهرابی )نظری، قاسمی و  .است های سراسر کشوردانشگاه
ی و بازخوردی بر برخی های کالمی، شنودهای ارتباطی مدیران ورزشی ازجمله مهارت مهارت

طی خود تالش های ارتبابخشی سازمانی، نیاز است تا مدیران برای تقویت مهارتجمله اثرمتغیرها از
های ارتباطی است که مدیران . شایان ذکر است که زبان مطلوب یکی از عناصر مهم در مهارتکنند

های ورزشی، با توجه به اهمیت زبان مطلوب در سازمان .ورزشی باید از آن بهرة الزم را داشته باشند
 اساس،راینب اند؛نکردهزبان مطلوب مدیران ورزشی توجه  کنندةبیینعوامل تبه شواهد علمی قوی 

  ران یمطلوب مد انزب بارةجامع در کشور درهای پژوهشنبود  زمینة در پژوهشی رفع خأل برای
 ده ش یطراح یورزش رانیزبان مطلوب مد کنندةعوامل تبیین  ةحاضر با هدف ارائپژوهش  ،یورزش

 
1. Lauring & Selmer   
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 ران یزبان مطلوب مد کنندةتبیین عوامل که است  نیحاضر ا پژوهش یال اصلؤس ،رون یااز ؛است
 ؟ ه هستندکشور چ یورزش

 

 پژوهش  شناسیروش
 .ه استدهای کیفی و کمی انجام شصورت روش پژوهش حاضر ازجمله مطالعات آمیخته است که به 

های ورزشی قابلیت اجرا که در سازمان های کاربردی استاین مطالعه ازجمله پژوهش همچنین،
 در بخش کیفی،حاضر  جامعة آماری پژوهشصورت میدانی بود. گردآوری اطالعات بهش دارد. رو

، برخی مدیران شامل اساتید مدیریت ورزشی و همچنین ورزش حوزة نظران در نخبگان و صاحب
نخبه و  14که  صورت هدفمند بوده گیری در بخش کیفی بهای ورزشی بودند. روش نمونه سازمان
از اساتید نفر  11 ،از این تعداد در بخش کیفی انتخاب شدند. نة پژوهشعنوان نمونظر به صاحب

یت ورزشی بودند که به موضوع پژوهش آگاهی و مدیر علمی در رشتةدانشگاهی و اعضای هیئت
 .ندهای کشور بودوجوانان استان از مدیران ادارة کل ورزش  ،، سه نفرکامل داشتند. همچنین تسلط
ها، سای فدراسیونمدیران ورزشی کشور شامل رؤ همة حاضر بخش کمی پژوهش آماری ةجامع

نفر  140به تعداد مدیریت ورزشی آگاه به موضوع پژوهش اساتید وجوانان و مدیران وزارت ورزش 
ها، مدیران وزارت سای فدراسیون، تحصیلی و پژوهشی رؤبا توجه به سوابق شغلی. بودند

میان آنان افرادی که درمورد پژوهش حاضر اگاهی مدیریت ورزشی، ازوجوانان و اساتید ورزش 
، تمامی این افراد شمارگیری کلبا استفاده از روش نمونهد. عنوان نمونه مشخص شدنداشتند، به

 112، درنهایت هانامهآوری پرسش. پس از پخش و جمععنوان نمونة پژوهش درنظر گرفته شدندبه
نامه ها از روش ارسال پرسشنامهپخش پرسش هش مشخص شدند. برایونة پژوعنوان نمنفر به

شمارة یک جامعه و نمونة  جدولد. ترونیک و فضای مجازی استفاده شصورت حضوری، پست الکبه
 دهد. های کمی پژوهش را نشان میآماری در بخش

 
 جامعه و نمونة آماری پژوهش -1جدول 

 آماری نمونة آماری جامعة هاگروه

 91 102 اساتید دانشگاهی

 9 18 هارؤسای فدراسیون

 12 20 هاوجوانان استانادارة کل ورزش هایوجوانان، مدیران و معاونمدیران وزارت ورزش

 112 140 مجموع

 

، با توجه به . همچنینساختاریافته بودمصاحبة نیمهدر بخش کیفی، ها ابزار گردآوری داده

عنوان ابزار گردآوری پژوهش در شده، عواملی شناسایی شدند که این عوامل بهانجامهای مصاحبه 
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-شناختی و سؤالهای جمعیتنامه به دو بخش کلی ویژگی. این پرسشبخش کمی استفاده شدند

سؤل بود،  37لفم( و در مخا موافقم تا کامالا )از کامالا  ای لیکرتیگزینهصورت پنجهای آن که به

های چهار تا ال های یک تا سه(،  ایجاد انگیزش )سؤشامل شفافیت )سؤال  هاسؤال این د.تقسیم ش

(، رعایت 17تا  13های ال (، توجه به جامعه )سؤ12های هشت تا الگویی )سؤپاسخهفت(، 

(، ارائة 27تا  24های الهای عمومی )سؤ(، جلب مشارکت23تا  18های الهای دینی )سؤارزش 

تا  35 هایالت عدالت )سؤ(، رعای32تا  30 هایال (، ادب و احترام )سؤ29و  28های الحقایق )سؤ

-آلفاینامه با استفاده از محاسبة . پایایی این پرسشندبود( 37و  36های دهی )سؤال( و هویت33

نامه . میزان پایایی کلی این پرسشنامة کلی تأیید شدپرسش ،ها و همچنینلفهکرونباخ در تمامی مؤ

ارزیابی  ترکیبی پایایی عاملی و بارهای ضرایب وسیلةه ب گیریاندازه مدل پایایی بود. 88/0برابر با 

 های پژوهش ارائه شد.اطالعات مربوط به آن در بخش یافتهکه  شد

 ییروا. شد یبررس یدانشگاه دیاساتتن از  10 هایبا استفاده از نظر نامهشپرس نیا یمحتوا ییوار

مورد  2و نسبت روایی محتوا  1ی شاخص روایی محتواسنجییروا هایبا استفاده از فرم زین امحتو

 دییتأ ها های مربوط به این روش استفاده از فرمول بدین منظور روایی محتوا با  بررسی قرار گرفت.

شاخص روایی و مقدار  99/0 برابر با نفر( 10) دیبا توجه به تعداد اسات نسبت روایی محتوا. مقدار شد

 ، روایی سازةهمچنین. شد دییتأ  پژوهشابزار  ایمحتو ییروا ،نیبنابرا بود؛ 99/0 برابر با محتوا

با توجه به نتایج  ،بنابراین با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد؛نامه پرسش

نامة پژوهش حاضر از که پرسش کردتوان بیان می نامهآمده در قسمت پایایی و روایی پرسشدستهب

یج مربوط به روایی و پایایی پژوهش در جدول شمارة چهار نتابرخوردار بود.  پایایی و روایی مناسب

از روش معادالت ساختاری با  وتحلیل کمّی پژوهش نیزدر قسمت تجزیه شده است. نشان داده 

   استفاده شده است. 3.اس.ال.پی کردیرو

 

 نتایج
 های آماری پژوهش در جدول شمارة دو ارائه شده است.های توصیفی مربوط به نمونهیافته

 

 

 

 

 

 

 
1. CVI 

2. CVR 

3. PLS 
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 های توصیفی پژوهشیافته -2جدول 

 درصد هاگروه شناختیهای جمعیتویژگی

بخش کیفی 

 پژوهش

 جنسیت
 78 مرد

 22 زن

 سطح تحصیالت

 63 دکتری

 21 ارشدکارشناسی

 16 کارشناسی

 پژوهشی بخش کمّ

 جنسیت
 81 مرد

 29 زن

 سطح تحصیالت

 62 دکتری

 21 ارشدکارشناسی

 17 کارشناسی

 سنی ردة

 7 سال 30زیر 

 18 سال 40-30

 49 سال 50-40

 26 سال 50باالی 

 

زن   درصد 22مرد و  درصد 78شامل های بخش کیفی نشان داد که نمونه توصیفی پژوهشنتایج 

وصیفی . نتایج تبودند تعدادبیشترین  درصد 63افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با بودند که 

  از افراد  درصد 81بخش کمی نشان داد که در  های پژوهشمربوط به وضعیت جنسیت نمونه

 62د دارای مدرک تحصیلی دکتری با افراهمچنین،  زنان بودند و درصد 29کننده مردان و شرکت

ی سنی، گروه سنی هابودند. نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که درمیان گروه تعدادبیشترین  درصد

طلوب زبان م کنندةعوامل تبیین شناسایی  تعداد بودند. برایبیشترین  درصد 49سال با  50-40

-کدگذارید. پس از انجام  اده شقالب روش کیفی استفمدیران ورزشی کشور از نظرهای خبرگان در

حاضر  تایج کیفی پژوهشن سهها مشخص شدند. جدول شمارة های مستخرج از مصاحبهها، ویژگی

 دهد. را نشان می
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 کدگذاری باز و محوری -3جدول 

 هامقوله شدههای استخراجویژگی
 هاعیهبدون ابهام اخبار و اطال ارائة

 ها و افراد جامعهدرک برای تمامی گروهبیان قابل
 هاکاری در ارائة گزارشفقدان پنهان

 شفافیت

 خود ارائة انگیزش و انرژی در بیان
 دستیابی به اهداف عالی ورزش ایجاد انگیزش در افراد برای

 افراد به آینده امیدوارکردن
 ایجاد همبستگی در ورزش

 انگیزشایجاد 

 موجود هایصحبت دربارة ابهام
 خصوص عملکرد خودرسانی دراطالع

 راهکار مناسب و ارائة هااعتراف به اشتباه
 های خودعمل به صحبت

 خود هاینفعان دربارة تصمیمبه ذی هاارائة توضیح

 پاسخگویی

 های جامعهتوجه به ارزش
 صحبت با زبان نرم با مردم

 های خودجامعه در صحبتجه به نیازهای روز تو
 های خودو افزایش توجه به جامعه در صحبت کاهش توجه به اهداف شخصی

 بیان اطالعات متناسب با عموم مردم

 توجه به جامعه

 های دینیتوجه به ارزش
 های خودزیستی در رفتار و صحبتبرخورداری از روحیة جهادی و ساده
 توجه به خدا در کردار و رفتار خود

 بینی و خودپسندی پرهیز از خودبزرگ
 آگاهی از اطالعات حقیقی موجود در محیط خود

 های خودو صحبت توجه به محرومان در بیان

 های دینیرعایت ارزش

 ن در ورزشمتقاعدکردن مشارکت خیرا
 های عمومیهای مختلف جامعه درجهت جلب مشارکتارتباط با گروه

 موجود در جامعههای استفاده از تمامی ظرفیت
 دها و پیشنهادهاپیگیری انتقا

 های عمومیجلب مشارکت

 های موجودارائة واقعیت
 حقایق بیان رفتن درن طفره

 حقایق ارائة

 های خودو صحبترعایت ادب و احترام در بیان 
 جغرافیایی و فرهنگی رفتار و کردار متناسب با هر منطقةرعایت ادب و احترام در 

 ارتباط با مردم لحاظ گفتار دوستانه برای
 ادب و احترام

 میان شهروندانبیان بدون تبعیض و براساس انصاف در
 فهم برای تمامی افرادبیان قابل

 میان تمامی شهروندانهای خود دررعایت عدالت در بیان و صحبت
 رعایت عدالت

 هویت به ارکان ورزش کشور با صحبت و کردار خود ارائة
 های خودنفع درحین صحبتهای ذیارائة هویت به گروه

 دهیهویت
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ها در ها استخراج شدند که این ویژگیویژگی ازطریق مصاحبه  37د که نشان دا نتایج کیفی پژوهش

های دینی، جلب گویی، توجه به جامعه، رعایت ارزشایجاد انگیزش، پاسخعامل شامل شفافیت،  10

 .بندی شدنددهی دستهدب و احترام، رعایت عدالت و هویتحقایق، ا های عمومی، ارائةمشارکت

 ابتدا از آزمون  ،روشدند؛ ازاینمعادالت ساختاری انجام  ،بخش کمیبرای بررسی این عوامل در 

شد.  های پژوهش استفادهدادهتوزیع بودن برای بررسی وضعیت طبیعی 1وفاسمیرن -فکلموگرو

که بود  05/0از  در تمامی عوامل کمترسطح معناداری میزان نشان داد که نتایج این آزمون 

ها از آمار وتحلیل دادهبنابراین، برای تجزیه  های پژوهش است؛بودن دادهیعیغیرطب دهندةنشان

 داری معنا  و میزان ضرایبگیری  های شمارة یک و شمارة دو مدل اندازهد. شکلناپارامتری استفاده ش

 د.ندهی را نشان میورزش یسازمان ها رانیزبان مطلوب مد کنندةعوامل تبیین تی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های ورزشیمدیران سازمان زبان مطلوب کنندةعوامل تبیینگیری مدل اندازه -1شکل 

 
1. Kolomogroph & Smirnov   
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 های ورزشیمطلوب مدیران سازمانزبان  کنندةتبیین عوامل تیداری معنا ضرایب -2شکل 

 

کنندة تبیینگیری و ضرایب معناداری تی عوامل های اندازهبندی مدل، جمعچهاردر جدول شمارة 

 های ورزشی  ارائه شده است.زبان مطلوب مدیران سازمان

 
 یورزش یهاسازمان رانیزبان مطلوب مد کنندةخالصه نتایج آماری عوامل تبیین -4جدول 

 هامؤلفه تی ثیرتأ

 شفافیت 280/12 791/0

 ایجاد انگیزش 549/8 565/0

 گوییپاسخ 614/21 801/0

 جامعهتوجه به  762/5 693/0

 های دینیرعایت ارزش 897/7 740/0

 های عمومیجلب مشارکت 257/4 625/0

 حقایق ارائة 068/3 544/0

 ادب و احترام 071/9 756/0

 رعایت عدالت 631/6 659/0

 دهیهویت 935/15 792/0
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ویی گورزشی، پاسخهای کنندة زبان مطلوب مدیران سازمانعوامل تبیینمیان که درنشان داد  جینتا

و  792/0دهی با میزان تأثیر هویت عامل، است. همچنینعامل ترین مهم 801/0ثیر تأ با میزان 

. های ورزشی هستندمهم زبان مطلوب مدیران سازمانعوامل از  791/0ثیر شفافیت با میزان تأ  عامل

زبان مطلوب مدیران  کنندةعامل تبیین ترین اهمیتکم 544/0نیز با میزان تأثیر  حقایق ةارائ عامل

 های ورزشی است.سازمان

روش معادالت ساختاری با به های برازش مربوط برای بررسی برازش مدل پژوهش حاضر از شاخص

مدل ذکرشده های برازش نتایج مربوط به شاخص پنج. استفاده شد. جدول شمارة اس.ال.پی کردیرو

 دهد.را نشان می

 
 یورزش یهاسازمان رانیزبان مطلوب مد کنندةهای بزارش عوامل تبیینشاخص -5جدول 

ها مولفه    
آلفای  

 کرونباخ

پایایی  

 ترکیبی

روایی 

 همگرا

ضریب 

 تعیین

قدرت پیش 

 بینی مدل

برازش 

 کلی مدل

 632/0 269/0 625/0 65/0 77/0 80/0 شفافیت

 687/0 405/0 656/0 71/0 82/0 78/0 انگیزشایجاد 

 670/0 408/0 641/0 79/0 83/0 91/0 پاسخگویی

 533/0 616/0 481/0 84/0 81/0 90/0 توجه به جامعه

 603/0 443/0 548/0 68/0 80/0 86/0 های دینیرعایت ارزش

 487/0 370/0 390/0 74/0 83/0 87/0 های عمومیجلب مشارکت

 434/0 478/0 296/0 62/0 85/0 80/0 حقایقارائة 

 607/0 511/0 571/0 66/0 76/0 82/0 ادب و احترام

 509/0 397/0 434/0 72/0 84/0 85/0 رعایت عدالت

 650/0 418/0 628/0 74/0 86/0 83/0 دهیهویت

 

 و پایایی کرونباخ آلفای به مربوط نشان داد که مقدار های برازش پژوهشنتایج مربوط به شاخص

 باشد.می مدل مناسب پایایی از حاکی که است 7/0 از باالتر متغیر، نه هر در متغیرها ترکیبی

دهندة است که نشان  4/0باالتر از سطح معیار  میزان روایی همگرا برای تمامی عوامل، همچنین

پژوهش حاضر درقالب  براین، روایی واگرا دری پژوهش است. افزونبودن میزان روایی همگرامناسب

مربوط تمامی بارهای عاملی  ماتریس عوامل در عوامل بررسی و تأیید شد. مطابق با شکل شمارة یک

 . دهدبودن این معیار را نشان میهستند که مناسب 4/0به عوامل پژوهش بیش از 
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در  و اندشده معرفی 2Rبرای  قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوانبه 67/0و  33/0، 19/0  مقدار سه

بودن مناسب دهندةدست آمد که نشانبه 33/0از  مقدار بیشتر ،حقایق( )جز عامل ارائة عوامل همة

 2Qبرای  قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوانبه 32/0و  15/0، 0/ 02  مقدار سه .این شاخص است

دست آمد که به 36/0ز ا عوامل )جز عامل شفافیت(، مقدار بیشتر در همة و اندشده معرفی

 ضعیف، مقادیر عنوانبه 36/0و  25/0، 01/0 مقدار سه .بودن این شاخص استمناسب دهندةنشان

 36/0 از عوامل، مقدار بیشتر در همة و اندشده معرفی برازش کلی مدل  برای قوی و متوسط

ص شد که مدل مشخ هابا این توضیح  است. مدل قوی کلی برازش دهندةدست آمد که نشانهب

 شده در پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردار است. ارائه 

 

 گیریبحث و نتیجه 

های لفهمطلوب مدیران ورزشی شامل مؤ زبان کنندةعوامل تبییننشان داد که  نتایج پژوهش

های های دینی، جلب مشارکترعایت ارزششفافیت، ایجاد انگیزش، پاسخگویی، توجه به جامعه، 

به  هادهی هستند. در برخی از پژوهشدب و احترام، رعایت عدالت و هویتحقایق، ا عمومی، ارائة

نفعان، ( اشاره کرد که توجه به ذی 2006) 1بررسی زبان مطلوب پرداخته شده است. واتسون 

( بیان کرد 2008مل ). هیوهای مهم در زبان مطلوب استلفهگی، بسندگی و وضوح ازجمله مؤوستپی

سیان و اوستان نرگبه عقیدة ، غنی از فرهنگ و شفاف باشد. پذیرانعطافکه زبان مطلوب باید 

منافع عمومی، سازی، عدالت اجتماعی، مشارکت عمومی، تکریم شهروندان، توجه به (، ملت2017)

های زبان لفهازجمله مؤپذیری و درستکاری های اسالمی و دینی، مسئولیت شفافیت، رعایت ارزش 

 . مطلوب دولت هستند

محیطی های مختلف، زبان مطلوب از ها و بخشمیان جوامع، حوزههای موجود دربا توجه به تفاوت

زبان مطلوب ده است تا . این مسئله سبب ش(2013، اگرانو و اسچوتر) به محیطی دیگر متفاوت است

ها باشد. شرایط حاکم بر ورزش و ها و بخشزهدر محیط ورزش کشور نیز متفاوت از سایر حو

های زبان مطلوب ازجمله گویهاز برخی  اند کهوارد بر مدیران ورزشی سبب شده فشارهای ،همچنین

بان مطلوب مدیران های زلفهعنوان مؤایجاد انگیزش و ادب و احترام به دهی،ارائة حقایق، هویت

فردبودنش توانسته است  صربه علت منحکه ورزش بهرسد نظر میورزشی مشخص شوند. به

عنوان های ورزشی بهمدیران سازمان ،رومحیط جامعه داشته باشد؛ ازاینوتی در کارکردهای متفا

 راستاید زبان مطلوب، برای نفوذ در جامعه درفربه با الگوی منحصر باید افراد تأثیرگذار بر ورزش

  از ابعاد جدید ازجمله ارائة د تا برخی تحقق اهداف عالی ورزش سعی کنند. این مسئله سبب ش

 
1. Watson 
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ها اشاره نشده بود، به آن هاادب و احترام که در سایر پژوهش دهی، ایجاد انگیزش وحقایق، هویت

 .های ورزشی شناسایی شوندالب الگوی زبان مطلوب مدیران سازماندر مطالعة حاضر درق

زبان مطلوب  کنندةعوامل تبیینمیان رین بعد ازتکه پاسخگویی مهم نتایج پژوهش حاضر نشان داد

یکی از گویی دولت که پاسخ ( اشاره کردند2016وو و همکاران ) های ورزشی است.مدیران سازمان

له ابعاد جمگویی ازپاسخ، (2012و همکاران ) مقیمیبه عقیدة . الگوی زبان مطلوب استابعاد مهم 

نتایج پژوهش  اساس،باید دولت توجه بیشتری به آن کند؛ براینبان دولت است که مهم ماهیت ز

همیت ا .خوانی داردهم( 2016و وو و همکاران )( 2012قیمی و همکاران )م حاضر با نتایج مطالعات

اخبار و  جامعه ده است تا بب شس هاو گروه بسیاری از افراد کردن آن توسطورزش در جامعه و دنبال

ئه ل. این مسئ(2007، گلریز) صورت کامل پیگیری کندرا بهورزش  های مطرح در حوزةفعالیت

و بررسی  های مختلفافراد و گروهسوی ها و عملکرد مدیران ورزشی ازموجب شده است تا تصمیم

عنوان یکی از مسائل به مدیرانتوان چنین انتظار داشت که پاسخگویی می ،روتحلیل شوند؛ ازاین 

نفع نیز های ذیرضایت گروهافراد، سبب جلب های بر رفع خواسته حوزة زبان مطلوب، عالوهمهم در 

  .شود

زبان  عوامل مهم در حوزةیکی دیگر از دهی که هویت همچنین، نتایج پژوهش حاضر مشخص کرد

که محیط  ( مطرح کردند2001) 1آندرود، بوند و بایر. های ورزشی استمطلوب مدیران سازمان

؛ برعهدة مدیران ورزشی است این هویتانتقال شود که گیری هویت در جامعه میورزش سبب شکل

خوان ( هم2001و همکاران ) آندرود توان گفت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعةمیبنابراین، 

 دهی مناسبی به جامعه دهندتوانند هویتثیرگذاری خود میشی با توجه به تأ . مدیران ورزاست

دگان ورزش کشور نقش عنوان نماینبهبراین، مدیران ورزشی . افزون(2018تاجیک و همکاران، )

ی های ورزشها و سازماندهی به افراد، باشگاهالمللی درراستای هویتهای ملی و بینمهمی در عرصه

ها و افراد داشته گروهسبب شده است تا مدیران ورزشی نفوذپذیری زیادی در له این مسئ دارند.

نظر خود هویت مناسبی های زیربه عرصهتوانند این نفوذپذیری، مدیران ورزشی می واسطةباشند و به

  دهند.

های زبان مطلوب مدیران سازمان دیگر در حوزة مهم عاملپژوهش حاضر مشخص کرد که شفافیت 

خبار یکی از وظایف مهم انبودن ( بیان کردند که مبهم2017) 2، مولر و پاپی. ماماورزشی کشور است

 های امروز عنوان یکی از معضل کاری به( نیز پنهان 2012و همکاران )مقیمی  به عقیدة .مدیران است

ها مطرح کردند که بیان شفاف و به دور از ی سازمان دارد. آن مدیران، نقش مهمی در بدنام

 
1. Underwood, Bond & Baer 

2. Mama, Mueller & Pape 
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 توان گفت که نتایج پژوهشمییف خطیر مدیران است؛ بنابراین، کاری مدیران یکی از وظاپنهان

( 2017و ماما و همکاران )( 2012مقیمی و همکاران ) اضر در این قسمت با نتایج مطالعاتح

کند. این مسئله سبب شده است تا اخبار ورزش را دنبال می مناسب صورتخوان است. جامعه به هم

دیران ورزشی با بیان م ،روکاری باشند؛ ازاین بدون ابهام و به دور از پنهانف، دنبال بیان شفامردم به

 ، مدیریت اذهان عمومی کشور برتوانند عالوهکاری مینبه دور از هرگونه پنها اطالعات شفاف و ارائة

 .های ورزشی اقدام کنندسوی سازمانزبان مطلوب ازبه بهبود 

 .شده است زبان مطلوب مدیران پرداخته کنندةعوامل تبیینبندی های اندکی به رتبهپژوهشدر 

که وب است؛ درحالیزبان مطل کنندةعامل تبیین ترینحقایق مهم ( بیان کرد که ارائة 2017دوهودا )

که رسد نظر میؤلفه مشخص شده است. بهترین ماهمیتعنوان کمدر پژوهش حاضر این مؤلفه به

فرهنگی لحاظ ی اساسی ازهایتفاوت( 2017مطالعة دوهودا )حاضر و  محیط موردبررسی در پژوهش

که رسد نظر میخوانی ایجاد گردد. بهمده است تا این ناهو اجتماعی دارد که این مسئله سبب ش

شرایط حاکم بر ورزش کشور موجب شده است تا مدیران برای پیشبرد اهداف خود، حقایق را 

دهنده این له نشانمسئزبان مطلوب خود قرار ندهند. این  دةکننعامل مهم تبیینعنوان یک به

-این موضوع است که حاشیه دهندةبلکه نشان واقعی بیان کنند؛های غیرنیست که مدیران صحبت 

برخی حقایق  واسطة ارائةاند تا مدیران ورزشی بههای ورزشی سبب شدهانهای موجود در سازم

، با بازگونکردن حقایق رو؛ ازاین(2007، گلریز) داشته باشندهای خود در محیط کنندهتحریک  ینقش

، طرفیل حواشی موجود در ورزش کمک کنند. ازبسیاری به کنترتوانند تاحدها میدر برخی محیط

ها را مهم لفهکنندة زبان مطلوب، برخی مؤعوامل تبیینبندی بر رتبههای دیگر عالوهاز پژوهشبرخی 

زبان  کنندةعامل تبیینترین مهمعنوان به( پاسخگویی را 2016وو و همکاران ). مشخص کردند

ترین مؤلفة زبان عنوان مهمدهی را بههویت( نیز 2001آندرود و همکاران )مطلوب مشخص نمودند. 

درود و آن توان گفت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعاتمیمطلوب مشخص کردند؛ بنابراین، 

عوامل بندی اولویتکه رسد نظر میبه. خوان استهم( 2016و وو و همکاران )( 2001همکاران )

بر آگاهی مدیران عالوه تا شودهای ورزشی سبب میزبان مطلوب مدیران در سازمان کنندةتبیین 

را بشناسند و برای های مهم این الگو لفهمؤخوبی کنندة زبان مطلوب، بهعوامل تبیین خصوص در

 .دهی و شفافیت سعی کنندجمله پاسخگویی، هویتها ازهای گفتاری خود در این حوزهبهبود مهارت

ماد و ارتباطات  به ایجاد اعتطلوب مدیران ورزشی کشور سازی و اجرای زبان مپیاده مسلم است که

هد شد. استفاده از کشور خواله سبب رشد و تعالی ورزش گردد که این مسئمیمنجر قوی در جامعه 

تری مناسب صورتا اهداف عالی ورزش بهمیان مدیران ورزشی منجر خواهد شد تزبان مطلوب در

کشور که همان  ورزش  های امروز، یکی از معضلطرفیشود. ازتر یافتنیها دستمیان تمامی گروهدر
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ا . بی مدیریت شودبسیارتاحد تواندالگوی زبان مطلوب کشور می واسطة، بهبروز حواشی زیاد است

شود پیشنهاد میزبان مطلوب کشور،  کنندةعوامل تبیینمیان توجه به اهمیت بعد پاسخگویی در

بر اعتراف به وجود این زمان وقوع مشکالت در ورزش، عالوههای ورزشی در مدیران سازمان

. مقابله با مشکالت بیان کنندهان عمومی کشور توضیحاتی را درمورد رفع اذ مشکالت، برای

-سازمان اهداف بر ارائه و بازگوکردنهای ورزشی عالوهمدیران سازمانشود پیشنهاد می ،همچنین

ها خصوص برنامهان و اصحاب رسانه درگزارش منظم به خبرنگار به ارائة های ورزشی خود به جامعه،

سوی های منظم ازگزارش  مدیران ورزشی با ارائة، همچنین .های سازمان خود اقدام کنندو فعالیت

، از هابر رفع بسیاری از ابهام عالوهتوانند نفعان خود میو صحبت مستقیم با ذیهای اجتماعی رسانه

پیشنهاد  هیدبا توجه به اهمیت هویت ،طرفیازهای مختلف برخوردار باشند. حمایت افراد و گروه

قوت در محیط ورزشی زیرنظارت خود و بازگوکردن نقاط شود مدیران ورزشی با تأکید برمی

مدیران  شودپیشنهاد می. دهی به ورزش اقدام کنندرویدادهای مثبت در ورزش، برای بهبود هویت

های ملی و در عرصه هاآن کردندر ورزش و برجستهموجود  قوتنقاطبیان  برورزشی عالوه

گردد های ورزشی اقدام کنند. پیشنهاد میافراد و سازمانترش و بهبود هویت گس برای ،المللیبین

با بازگوکردن اهمیت های مختلف، های خود در محیطحین صحبتهای ورزشی درمدیران سازمان

بخشی هویت یارتقا له ورزشکاران، داوران و مربیان برایجمورزش موردنظر خود و ارکان آن از

 . واسطة زبان خود اقدام کنندبه

اساس، بان مطلوب مدیران ورزش شفافیت است؛ براین ز کنندةعوامل مهم تبیینیکی دیگر از 

-واقعیت ها و بازگوکردنکاری در ارائة گزارش نهانپ ندادن مدیران ورزشی با انجام شودپیشنهاد می

مدیران شود ، پیشنهاد می. همچنیندر رفتار و گفتار خود اقدام کنندبهبود شفافیت  های موجود، به

ها به دور از هرگونه ابهام، شفافیت اخبار و اطالعیهاطالعات،  ها،بر ارائة گزارشور عالوهورزشی کش

ی ورزشی با بیان بدون تبعیض و هامدیران سازمانگردد پیشنهاد می در بیان خود را افزایش دهند.

شود پیشنهاد میشفافیت در گفتار خود اقدام کنند. میان شهروندان به تقویت براساس انصاف، در

اهمیت  خصوص های آموزشی به تقویت آگاهی دردر کالسبا شرکت های ورزشی مدیران سازمان

خود های ورزشی زبان مطلوب در سازمان کنندةعوامل تبیینی با آشنای ،گفتار خود و همچنین نحوة

یران ورزشی، خصوص زبان مطلوب مدشواهد علمی در گسترشبر حاضر عالوهپژوهش . اقدام کنند

میان صورت یکپارچه درسازی زبان مطلوب به سبب ایجاد ضرورت درخصوص لزوم گسترش و پیاده

 .شودامی مدیران ورزشی کشور میتم
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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the explanatory factors for favorable 

language for managers of Iran's sports organizations. The present study is a cross-

sectional research carried out in qualitative and quantitative methods. In the 

qualitative section of the statistical sample, 14 experts including sports 

management professors and some sports organization managers were informed 

about the research topic. In the quantitative section, the statistical community 

included 140 federal governors, managers of the Ministry of Sport and Youth, as 

well as, sports management professors who were aware of sports issues in the 

country, identified by selecting all of them as the sample of the study. The research 

instrument is a questionnaire consisting of 37 questions. Some university 

professors review and approve the validity of this questionnaire.  The reliability 

of this questionnaire is equal to 0.88. SPSS and PLS software are used to analyze 

the data. The results of this study show that the determinants of the language of 

desirable language for managers include: transparency, motivation, 

accountability, attention to society, respect for religious values, attracting public 

contributions, presenting facts, adoring and respecting, observing justice and 

identity. Meanwhile, the response rate is considered the most important with the 

effect of 791.0. These results indicate that sports organizations managers should 

improve all the language explanatory factors, including responding to 

communication with their environment. 
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