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روی��ا پردازی مطلوب یک��ی از نیازهای مدیران و سازمان های امروزی در جهت توسعه خالقیت و کارآفرینی 
در سازمان ه��ا و همچنی��ن ارتقای پویای��ی آنها می باشد. به همی��ن دلیل تحقیق حاضر با ه��دف تدوین الگوی 
عوام��ل روی��ا پردازی مطلوب مدیران سازمان ه��ای ورزشی طراحی گردیده اس��ت. روش تحقیق حاضر آمیخته 
)کیفی-کم��ی( ب��ود. جامعه آماری تحقیق در بخ��ش کیفی شامل نخبگان حوزه مدیری��ت ورزشی بود که بدین 
منظور تعداد 13 نفر بر حسب روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. جامعه آماری 
گاه به موضوع تحقیق به تعداد 90 نفر تشکیل می دادند که بر اساس  بخش کمی تحقیق را کلیه مدیران ورزشی آ
روش نمونه گیری کل شمار تمامی آنان به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق 
شامل پرسشنامه محقق  ساخته و مصاحبه  نیمه  ساختار یافته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان و روش 
تحلی��ل  عامل��ی و پایایی آن با استفاده از روش محاسبه آلفای  کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت )α =0/83(. در 
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بخش تجزیه و تحلیل کمی تحقیق، از روش معادالت  ساختاری با رویکرد پی ال  اس استفاده شده است. 
نتای��ج تحقیق نشانگر 8 عام��ل هدف گذاری مناسب، ق��درت تجسم، کنترل احساس��ات، شناخت محیط، 
تسل��ط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها، عملیاتی نمودن اه��داف، شناخت فرصت های جدید و توان مدیریتی 
در رویا پردازی مطلوب مدیران موثر بود که قدرت تجسم با میزان تاثیر 0/970 مهمترین عامل تبیین  کننده رویا 

پردازی مطلوب به دست آمد. 
گاهی مدیران سازمان ه��ای ورزشی از آینده متصور از  ب��ا توجه به نتایج تحقیق پیشنه��اد می گردد با افزایش آ
ورزش در سطح جهانی، در جهت رویا پردازی مطلوب آنان جهت هماهنگ نمودن سازمان های ورزشی با این 

تغییرات اقدام شود.

واژگان کلیدی: رویا پردازی، خالقیت، مدیر و سازمان های ورزشی
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مقدمه
نح��وه مدیریت سازمان ها در ه��ر محیطی امری کلیدی می باشد. سازمان های ورزش��ی نیز به عنوان متولیان 
ورزش در سط��ح جامع��ه باید مطابق با استانداردهای مناسب و همچنی��ن سبک های مناسب با ورزش، مدیریت 
شون��د )میلر و دوهرتی1، 2016: 366(. نحوه مدیریت و فعالیت در سازمان های ورزشی، نقش مهمی در شکل 
گی��ری اه��داف و اج��رای آن در سازمان دارد. از طرفی تغیی��رات شکل گرفته شده در جوام��ع و نیاز سازمان ها به 
همسوی��ی ب��ا این تغییرات سبب گردیده است تا به تفکرات جدی��د و متنوع در سازمان ها نیاز باشد. همین مسئله 
موج��ب شده تا تفکر سنتی موج��ود در برخی سازمان ها به بروز مشکالتی بینجامد )فهلن و استنلینگ2، 2019: 
266(. بع��الوه، مدی��ران سازمان ها در جهت تقویت فعالیت ها و عملکرد سازمانی خود باید به دنبال تغییرات و 
پیاده سازی خالقیت باشند. بنابراین، رویا پردازی مناسب و استاندارد به عنوان یکی از راهکارهای مهم در جهت 

تقویت عملکرد سازمان ها در محیط رقابتی امروزی به شمار می آید  )واگستف3 و همکاران، 2012: 270(.
رویا پردازی مطلوب می تواند در جهت ارتقای کارآفرینی، خالقیت و ایده ها و نگرش های نو در سازمان ها 
م��ورد استف��اده قرار گیرد. اهمیت رویا پردازی سبب گردیده است تا امروزه از آن به عنوان یکی از مسائل مهم در 
زمینه کارآفرینی یاد شود )سالو4، 2018(. این در حالی است که شواهد اولیه نشان می دهد امروزه رویا پردازی 
در می��ان مدیران در وضعیت نامطلوبی ق��رار دارد و بیشتر مدیران بدون رویا شده اند )ایواموتو5، 2016: 237(. 
مدی��ر بدون رویا، مدی��ری است بدون چشم انداز روشن و هدف بلند مدت ب��رای توسعه کسب و کار که اغلب 

به انجام امور روزمره، بوروکراسی اداری و کاهش هزینه های جزئی می پردازد )کیم6 و همکاران، 2016: 3(.
چنی��ن خصوصیاتی موجب رخ��وت سازمان و به مرور زمان سبب افول و م��رگ سازمان خواهند شد. هرچند 
در بسی��اری از موارد مدیر بدون رویا برای جلوگیری از سیر قهقرایی سیستم، دست به توسعه مصنوعی سازمان با 
استخدام نفرات مازاد بر نیاز و انجام حرکات نمایشی چون: برگزاری جشن سالگرد تاسیس و یا ایجاد و گسترش 
شع��ب جدی��د و پا برجا نگه داشتن واحدهایی که اصطالحا بدل به »سگ ه��ا« شده اند، می زند و سعی در ارائه 
تصوی��ری موف��ق از خود و سازمان مطبوع��ش دارد- حتی در این راه اقدام به سرمای��ه گذاری شخصی می نماید. 
بدیه��ی است ک��ه روند جاری سازمان و تالش ه��ای مدیریت، جریان دوگانه ای را ایجاد م��ی کند که الجرم دور 
باطل��ی از سق��وط کسب و ک��ار فراهم می سازند )هی��ل7 و همکاران، 2014: 38(. ای��ن وضعیت به علت برخی 
شرای��ط از جمله: تغییرات روان��ی شخص مدیر بر اثر گذشت سالیان عمر، نگران��ی ها و اضطراب های شخصی 
مدیر و برخی عوامل سیستمی مانند نهادن تمامی بار مسئولیت تصمیم گیری ها بر دوش مدیر و مسئولیت گریزی 

کارکنان، گسترش چاپلوسی در سازمان و  سپری شدن عمر طبیعی سازمان می باشد )چان8، 2018: 28(.
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روی��ا پردازی یکی از مسائل مهم در سازمان های امروزی و مورد  نیاز تمامی مدیران می باشد )اخمتشین1 و 
همک��اران، 2018:، 354(. مطابق با دیدگاه رویا پردازی مطلوب در سازمان ها، مدیران و سازمان ها در جهت 
نی��ل ب��ه اهداف خ��ود و دستیابی به موفقی��ت، نیازمند برخ��ورداری از رویا پردازی به ص��ورت مناسب و در حد 
استاندارد خود می باشند )چان، 2018: 39(. بزرگترین دانشمندان و مخترعان و خالق ترین انسان های جهان، 
رویاپردازانی بزرگ بوده اند. موفقیت تنها داشتن ایده های تجاری بزرگ و رسیدن به اهداف نیست، بلکه موفقیت 
واقعی آن چیزی است که در افکارتان تصور می کنید. انباشت فشارها، تنش ها، تجارب و خاطرات تلخ در ذهن 
انسان، روح و روان او را بیمار می سازد و این قوه تخیل و رویاست که می تواند اثرات مخرب چنین هجمه های 
روح��ی را در انس��ان کنترل و کمرنگ سازد. از این رو، رویا پردازی به عن��وان یک ابزار کارآمد سبب می گردد تا 

افراد ضمن تجسم موفقیت، در جهت دستیابی به آن تالش مناسب نمایند )دیسموند2، 2013: 667(. 
در تحقیق��ات مختلف��ی به بررسی رویا پ��ردازی و مسائل مربوط ب��ه آن پرداخته شده اس��ت. سالو )2018( 
نش��ان دادند که افراد رویا پرداز از هوش و عملکرد مطلوب تر مغزی برخوردار می باشند )سالو، 2018:173(. 
الورنس��ی3 )2018( بر این باور بود که رویا پردازی به واسطه بروز خالقیت ها سبب بهبود وضعیت پژوهشی و 
تحقیقاتی می گردد )الورنسی، 2018: 7(. دیسموند )2013( نیز اعتقاد داشت که برخی مسائل از جمله عوامل 
ف��ردی و فرهنگ��ی سبب می گردد تا رویاهای سازمانی ایج��اد نگردد و سازمان ها در سکوت و سکون محض به 
فعالی��ت ادامه دهند. وی اشاره داشت که نبود رویاه��ا در سازمان سبب فقدان خالقیت و نوآوری در سازمان ها 
م��ی گردد )دسمون��د، 2013: 655(. بررسی تحقیقات انجام شده در این حوزه نش��ان گر ضعف عمده آنها در 
زمین��ه روی��ا پردازی و توسعه مناسب آن در محیط های سازمانی می باش��د. این در حالی است که در تحقیقات 
مختل��ف اشاره شده است که رویا پردازی در صورتی که به صورت مطلوب اجرایی گردد سبب ارتقای وضعیت 
عملک��ردی سازم��ان ها می گردد. رویا پردازی یکی از نیازهای مهم سازمان های امروزی می باشند. وجود رویا 
پردازی سبب می گردد تا سازمان ها مسیر مناسب و درستی در جهت دستیابی به اهداف مدنظر خود طراحی و 
ط��ی نمایند. از طرفی رویا پردازی به واسطه گسترش و توسع��ه نگاه مدیران و کارکنان به سازمان سبب می گردد 
ت��ا چشم ان��داز وسیعی برای سازم��ان طراحی شود. به عبارت��ی، رویا پردازی مطلوب سبب م��ی گردد تا برخی 
نگاه ه��ای ک��الن در سازمان در زمینه آینده پژوه��ی و نیازهای آتی سازمان شکل بگی��رد و مدیران برای مدیریت 
تغیی��رات احتمال��ی محیطی آماده شوند. از این رو، رویا پردازی مطلوب یکی از نیازهای مهم تمامی سازمان ها 
از جمل��ه سازمان های ورزشی جهت دستیابی به عملکرد مناس��ب  به شمار می آید. از طرفی بررسی تحقیقات 
نش��ان م��ی دهد که تحقیقات تخصص��ی در حوزه ورزش نیز به انجام نرسیده است. ع��دم بررسی مدیریت رویا 
پردازی در برخی محیط ها از جمله سازمان های ورزشی سبب گردیده است تا ابهامات اساسی در این مورد در 
سازمان های ورزشی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، نبود تحقیقات در این حوزه سبب گردیده است تا بهبود 
رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی به عنوان یک مسئله مهم و ضروری مورد توجه قرار نگیرد. به همین 
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دلی��ل تا امروزه دغدغ��ه کافی در زمینه رویا پردازی در سازمان های ورزشی وجود نداشته است. به عبارتی، نگاه 
سازمان ه��ای ورزشی، نگاهی کوتاه مدت و ایستا ح��اوی کمترین خالقیت، نوآوری و پویایی الزم در این زمینه 
می باشد. همچنین نبود تحقیقات جامع در این حوزه سبب گردیده است تا در جهت بهبود رویا پردازی مطلوب 
در سازمان ه��ای ورزشی و ایجاد روحیه رویا پردازی مناسب و استاندارد، راهکارهای عملیاتی در دست نباشد. 
گاهی و دانش کافی در مورد روی��ا پردازی در سازمان های ورزشی سبب گردیده است تا مدیران  در واق��ع، نبود آ
ای��ن ح��وزه از اطالعات کافی و جامعی در این زمینه برخوردار نباشند. بدین ترتیب، تحقیق حاضر با هدف ارائه 
الگ��وی عوامل تبیین کننده رویا پ��ردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی طراح��ی و اجرا گردید. لذا سوال 

اصلی پژوهش حاضر این است:
 الگوی عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی در ایران چگونه است؟

روش  شناسی پژوهش 
تحقیق حاضر در زمره تحقیقات آمیخته می باشد که به روش کیفی و کمی انجام گردیده و با توجه به کاربرد 
آن در سازمان های ورزشی از جمله تحقیقات کاربردی است. روش گردآوری اطالعات در این تحقیق، میدانی 
بود. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل کلیه نخبگان و صاحب  نظران حوزه ورزش شامل اساتید 
مدیری��ت ورزش��ی و همچنین برخ��ی مدیران سازمان های ورزش��ی بود. جهت انتخاب ای��ن افراد شاخص های 
مختلف��ی از جمل��ه سوابق علمی و اجرایی این افراد و پیشینه تحقیقاتی آنان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با 
گاه��ی آنان از موضوع تحقیق مشخص و  سواالت��ی در زمین��ه ماهیت و مفهوم رویا پردازی در مدیریت، درک و آ
پ��س از آن نمونه ه��ای تحقیق با علم اینکه در موضوع تحقیق اشراف کامل دارن��د، در بخش کیفی مورد استفاده 
قرار گرفتند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت غیرتصادفی در دسترس هدفمند بود. بدین منظور تعداد 
13 نخب��ه و صاح��ب نظر به عنوان نمونه تحقی��ق در بخش کیفی انتخاب شدند. از این تع��داد 10 نفر از اساتید 
دانشگاه��ی و اعض��ای هیئت علمی در رشته مدیری��ت ورزشی و 3 نفر  از مدیران و معاون��ان اداره کل ورزش و 
جوانان استان های کشور بودند. جامعه آماری بخش کمی تحقیق حاضر را کلیه مدیران فدراسیون های ورزشی، 
گاه به موضوع تحقیق تشکیل  مدی��ران ارش��د وزارت ورزش و جوانان و همچنین برخی اساتید مدیریت ورزشی آ
می دادند که تعداد آنان 90 نفر بود. با توجه به سوابق شغلی، تحصیلی و پژوهشی روسای فدراسیون ها، مدیران 
وزارت ورزش و جوان��ان و همچنی��ن اساتی��د مدیریت ورزش��ی، از میان آنان افرادی که در م��ورد تحقیق حاضر 
گاه��ی داشتند ب��ه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. با استف��اده از روش نمونه گیری کل شمار تمامی این افراد  آ
ب��ه عن��وان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. پس از پخش و جم��ع آوری پرسشنامه ها، در نهایت تعداد 63 نفر از 
نمون��ه ها با تحقی��ق حاضر همکاری نمودند. جدول 1 جامعه و نمونه آماری در بخش های کمی تحقیق را نشان 

می دهد: 
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جدول 1: جامعه و نمونه آماری تحقیق

نمونه آماریجامعه آماریگروه ها

5645اساتید و خبرگان دانشگاهی

147روسای فدراسیون ها

2011مدیران وزارت ورزش و جوانان و مدیران و معاونان اداره کل ورزش و جوانان استان ها

9063مجموع

ابزار گردآوری تحقیق حاضر در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. همچنین با توجه به مصاحبه های 
انج��ام ش��ده، عواملی شناسایی شدند ک��ه از آنها به عنوان ابزار گردآوری تحقی��ق در بخش کمی استفاده گردید. 
این پرسشنامه به دو بخش کلی ویژگی های جمعیت  شناختی و32 سؤال  آن به صورت پنج گزینه ای لیکرتی)از 
کامال موافقم تا کامال مخالفم( تقسیم گردید. این سواالت هدف گذاری مناسب )سوال 1 تا 6(،  قدرت تجسم 
)س��وال 7 ت��ا 11(،  کنت��رل احساسات )سوال 12 ت��ا 14(، شناخت محیط )سوال 15 ت��ا 19(،  تسلط بر قوانین، 
ارزش ه��ا و استانداردها )سوال 20 ت��ا 23(،  عملیاتی نمودن اهداف )سوال 24 تا 26(،  شناخت فرصت های 
جدید )سوال 27 تا 29( و توان مدیریتی )سوال 30 تا 32(  را مورد آزمون قرار می دادند. پایایی این پرسشنامه 
ب��ا استف��اده از محاسبه آلفای کرونباخ در تمامی مولفه ها و همچنین پرسشنامه کلی مورد تایید قرار گرفت. میزان 
پایای��ی کلی این پرسشنامه 0/83 به دست آمد. پایایی م��دل اندازه گیری بوسیله ضرایب بارهای عاملی و پایایی 

ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت که اطالعات مربوط به آن در بخش یافته های تحقیق ارائه می شود. 
روای��ی محتوایی ای��ن پرسشنامه با استفاده از نظ��رات 8 تن از اساتید دانشگاهی خ��ارج از نمونه های بخش 
کیفی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از فرم های روایی سنجی شاخص روایی محتوا1 و نسبت روایی محتوا2  
و فرمول ه��ای مربوط استفاده ش��د. مقدار نسبت روایی محتوا با توجه به تع��داد اساتید )8 نفر(، 0/99 و مقدار 
شاخص روایی محتوا  ، 0/99 به دست آمد. بنابراین روایی محتوای ابزار تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. همچنین 
روای��ی س��ازه پرسشنامه با استف��اده از روش تحلیل عاملی تایی��دی بررسی شد. با توجه به نتای��ج به دست آمده 
می توان گفت که پرسشنامه تحقیق حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود. همچنین در قسمت تجزیه و 

تحلیل کمی تحقیق، از روش معادالت ساختاری با رویکرد پی ال  اس3 استفاده شده است. 

یافته های پژوهش
یافته های توصیفی مربوط به نمونه های آماری تحقیق حاضر در جدول 2 به نمایش گذاشته شده است.

1. CVI
2. CVR
3. PLS
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جدول 2: یافته های توصیفی تحقیق

ویژگی های جمعیت 
شناختی

درصدفراوانیگروه ها

بخش کیفی تحقیق

جنسیت
969/2مرد

430/8زن

سطح تحصیالت
1076/9دکتری

323/1کارشناسی ارشد

بخش کمی تحقیق

جنسیت
4266/7مرد

2133/3زن

سطح تحصیالت

2844/4دکتری

2031/7کارشناسی ارشد

1523/8کارشناسی

رده سنی

1117/5زیر 35 سال

353047/6-45 سال

451625/4-55 سال

69/5باالی 55 سال

سابقه شغلی

69/5زیر 10 سال

104063/5-20 سال

1727/0باالی 20 سال

رشته تحصیلی
5384/1تربیت  بدنی

1015/9غیرتربیت بدنی

نتای��ج توصیفی تحقی��ق نشان داد که نمونه های بخش کیفی تحقیق شام��ل 69/2 درصد مرد و 30/8 درصد 
زن بودن��د. همچنی��ن از این میان نمونه های تحقیق، افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با 76/9 درصد بیشترین 
تعداد را دارا می باشند. نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه تحقیق در بخش کمی حاضر نشان داد 

که 66/7 درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق را مردان و 33/3 درصد را زنان تشکیل می دهند. 
نتایج یافته های توصیفی تحقیق همچنین نشان داد که از میان نمونه های تحقیق، افراد دارای مدرک تحصیلی 
دکت��ری با 44/4 درص��د ، گروه سنی 35-45 سال با 47/6 درصد، اف��راد دارای سابقه شغلی بین 10-20 سال 
ب��ا 63/5 درصد و اف��راد دارای رشته تحصیلی تربیت بدنی 84/1 درصد از بیشتری��ن فراوانی در میان نمونه های 

تحقیق برخوردار بودند. 
ب��ه منظ��ور شناسایی عوامل تبیین کنن��ده رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزش��ی از نظرات خبرگان در 
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قال��ب روش کیفی استف��اده گردید. پس از انج��ام کدگذاری ها، ویژگی های مستخ��رج از مصاحبه ها مشخص 
گردید. جدول 3، نتایج کیفی تحقیق حاضر را نشان می دهد: 

جدول 3: کدگذاری باز و محوری

ویژگی های استخراج شده مقوله ها

توانایی در شناخت اهداف فعلی سازمان
تسلط بر مدیریت اهداف شخصی و سازمانی خود

گاهی بر اهداف عالی ورزش در کشور آ
استفاده از هدف گذاری مشارکتی در سازمان

توجه به مسائل آینده در هدف گذاری در سازمان
توانایی در اولویت بندی نیازهای آتی سازمان و ورزش

هدف گذاری مناسب

برخورداری از قدرت تخیل منطقی
توانایی در تجسم مناسب و استاندارد

گاهی از آینده متصور از ورزش در سطح جهانی آ
درک اهمیت قدرت تخیل در خود
مهارت در رها سازی قدرت تخیل

قدرت تجسم

توانایی در حذف احساسات منفی مدیران
استفاده از کودک خالق و رویاپرداز درون در مدیران

حذف رویاهای غیرواقعی و غیرقابل دسترس
کنترل احساسات

تسلط بر سیاست های حاکم بر سازمان
شناسایی نیروهای مداخله گر در مسیر رویا پردازی در سازمان

شناخت اولویت های ورزشی سازمان و جامعه
گاهی از نیازهای آینده ورزش آ

درک مشکالت فعلی حاکم بر ورزش

شناخت محیط

گاهی از ارزش های مهم سازمان آ
توانایی ایجاد تغییرات در استانداردها متناسب با دورنمای سازمان

کمک به ارکان سازمان در بهبود استانداردهای سازمانی
شناخت از قوانین و مقررات قابل انعطاف در سازمان

تسلط بر قوانین، ارزش ها و 
استانداردها

توانایی در اجرایی نمودن اهداف
مشخص نمودن زمان مناسب در اجرایی نمودن اهداف

مشخص نمودن مسیرهای جایگزین در دستیابی به اهداف
عملیاتی نمودن اهداف

تحلیل اتفاقات ایجاد شده در سازمان
توانایی پیش بینی آینده

گاهی از پیشرفت های جهانی در عرصه سازمانی و ورزشی آ
شناخت فرصت های جدید

تیزهوشی مدیر در استفاده از فرصت های موجود
تسلط مدیر بر تمامی ارکان و منابع سازمانی

توانایی در گذر از مرزهای محدود سازمانی در چارچوب اصول حاکم
توان مدیریتی
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از طری��ق مصاحبه ه��ای انجام شده در بخش کیفی تحقیق،32  ویژگی استخراج  و در 8 عامل هدف گذاری 
مناس��ب، قدرت تجسم، کنترل احساسات، شناخت محیط، تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها، عملیاتی 
نم��ودن اهداف، شناخت فرصت های جدید و توان مدیریتی دسته بندی گردیدند. به منظور ارائه مدل در تحقیق 
حاض��ر از روش مدل یاب��ی معادالت ساخت��اری استفاده شد. از ای��ن رو، ابتدا با آزم��ون کلوموگراف اسمیرنف 
وضعیت طبیعی بودن توزیع داده های تحقیق بررسی شد. نتایج آزمون فوق نشان داد که میزان سطح معناداری در 
تمامی عوامل پایین از 0/05 بود که این خود نشان دهنده غیرطبیعی بودن داده های تحقیق می باشد. از این رو، 
جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از آمار ناپارامتریک استفاده گردید. شکل 1 و 2 مدل اندازه گیری 
و میزان ضرایب معنی داری تی و عوامل تبیین کننده زبان مطلوب مدیران سازمان های ورزشی را نشان می دهد.

شکل 1: مدل اندازه گیری عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی
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شکل 2: ضرایب معنی داری T عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

ج��دول 4 ، جم��ع بندی از مدل های ان��دازه گیری و ضرایب معنی داری تی عوام��ل تبیین کننده رویا پردازی 
مطلوب در سازمان های ورزشی را به نمایش گذاشته است.

جدول 4 : خالصه نتایج آماری عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

تاثیر T مولفه ها

0/943 95/189 هدف گذاری مناسب

0/970 194/227 قدرت تجسم

0/921 59/819 کنترل احساسات

0/879 47/361 شناخت محیط

0/858 35/553 تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها

0/749 24/576 عملیاتی نمودن اهداف

0/675 9/702 شناخت فرصت های جدید

0/681 10/528 توان مدیریتی
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نتای��ج تحقیق نشان داد که در میان عوامل تبیین کنن��ده رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی، قدرت 
تجس��م با میزان تاثی��ر 0/970 مهمترین عامل بوده اس��ت. همچنین عامل هدف گذاری مناس��ب با میزان تاثیر 
0/943 و کنترل احساسات با میزان تاثیر 0/921 از عوامل مهم تبیین کننده رویا پردازی مطلوب در سازمان های 
ورزشی به شمار می آیند. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که عامل شناخت فرصت های جدید با میزان تاثیر 
0/675 ک��م اهمی��ت ترین عامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب در سازمان ه��ای ورزشی می باشد. به منظور 
بررسی برازش مدل تحقیق حاضر از شاخص های برازش روش معادالت ساختاری با رویکرد پی ال  اس استفاده 

گردید. جدول 5 نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل فوق را نشان می دهد:

جدول 5: شاخص های برازش عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

هدف گذاری 
مناسب

قدرت تجسم
کنترل 

احساسات
شناخت 

محیط

تسلط بر 
قوانین، 

ارزش ها و 
استانداردها

عملیاتی 
نمودن 
اهداف

شناخت 
فرصت های 

جدید
یتی توان مدیر

0/850/860/900/950/800/880/810/92آلفای کرونباخ

0/750/710/750/720/700/710/790/78پایایی ترکیبی

0/550/610/750/420/600/610/590/68روایی همگرا

R20/890/940/840/770/730/560/450/46

Q20/610/510/410/440/470/470/420/60

GOF0/4210/4870/5320/5410/5130/5170/5210/609

نتایج مربوط به شاخص های برازش تحقیق نشان داد که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیر ها در هر 
نه متغیر، باالتر از 0/7 می باشد که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد. همچنین، میزان روایی همگرا برای تمامی 
عوامل باالتر از سطح معیار 0/4 می باشد که نشان دهنده مناسب بودن میزان روایی همگرای تحقیق می باشد. 
همچنی��ن روایی واگرا در تحقیق حاضر نیز در قالب ماتریس عوامل در عوامل، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. 
همچنین مطابق با شکل 1 تمامی بارهای عاملی مربوط به عوامل تحقیق، بیش از 0/4 می باشد که نشان دهنده 

مناسب بودن این معیار می باشد. 
با توجه به سه مقدار  0/19، 0/33 و 0/67 که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای R2 معرفی شده 
اس��ت، مق��دار R2 در همه عوام��ل،  بیشتراز 0/33 به دست آمد که  نشان از مناس��ب بودن این شاخص دارد. با 
توج��ه ب��ه سه مقدار  0/02، 0/15 و 0/32   ک��ه به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و ق��وی برای Q2 معرفی شده 
است، مقدارQ2 در همه عوامل، بیشتراز 0/36 به دست آمد که  نشان از مناسب بودن این شاخص دارد. با توجه 
ب��ه س��ه مقدار  0/01، 0/25 و 0/36   که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF  معرفی شده است 



 تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

156

و مقدارGOF  در همه عوامل، بیشتراز 0/36 به دست آمد که  نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. بدین ترتیب، 
مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، از برازش مناسبی برخوردار می  باشد.

بحث و نتیجه گیری
نتای��ج تحقیق نش��ان داد ک��ه عوامل تبیین کنن��ده رویا پ��ردازی مطلوب مدی��ران سازمان ه��ای ورزشی شامل 
هدف گذاری مناسب، قدرت تجسم، کنترل احساسات، شناخت محیط، تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها، 
عملیات��ی نم��ودن اهداف، شناخت فرصت ه��ای جدید و توان مدیریت��ی می باشند. عوام��ل شناسایی شده نشان 
می دهن��د ک��ه در مسیر بهبود رویا پ��ردازی مطلوب مدیران سازمان ه��ای ورزشی، نیازمند  توج��ه و ارتقای دامنه 
مختلفی از مهارت ها، نگرش ها، رفتارها و توانایی ها هستیم. این مسئله نشان دهنده این مهم می باشد که رویا 
پ��ردازی در می��ان مدیران سازمان های ورزشی نیازمند درک جامع آن��ان از خود، سازمان و محیط و اصول، ارزش 
ه��ا، استانداردها و قوانین حاکم می باشد. همچنین،  نیاز به برخورداری از مهارت های گسترده و جامع در زمینه 
رویا پردازی و توانایی در شناخت آینده و تجسم مسیرهای دسترسی به آینده ممکن دارد. بنابراین باید پذیرفت که 
روی��ا پردازی مدیران ورزشی نیازمند توجه به جنبه های مختلف و متنوعی می باشد. المولدت و نیلسن )2017( 
اش��اره داشتن��د که رویا پ��ردازی مطلوب نیازمند برخ��ورداری از مهارت ها و توانایی متن��وع و همچنین احاطه بر 
تمام��ی جنبه ه��ای محیطی و فردی دارد )المول��دت و نیلسن، 2017: 7(. ایواموت��و )2016( نیز در تحقیق خود 
مشخص نمود که جنبه های مختلفی شامل جنبه های شخصی، فرهنگی و اجتماعی جهت گسترش رویا پردازی 
در مسیر ارتقای خالقیت وجود دارد )ایواموتو، 2016: 236(. جنینگز1 و همکاران )2016( نیز مشخص نمودند 
که در جهت بهبود رویا پردازی نیاز است تا مسائل مختلفی مورد توجه قرار گیرد و این مسئله نشان دهنده اهمیت 
برنام��ه ری��زی ها در م��ورد رویا پردازی است )جنینگ��ز و همکاران، 2016: 83(. به عبارت��ی، جهت ایجاد رویا 
پردازی مطلوب در میان مدیران سازمان ها باید برنامه ریزی چندسطحی جهت ارتقای برخی مهارت ها، توانایی 

ها، نگرش و دیدگاه مدیران در زمینه رویا پردازی صورت پذیرد )ایواموتو، 2016: 238(.
تحقی��ق حاض��ر مشخص نمود که در میان عوام��ل شناسایی شده، قدرت تجسم به عن��وان عاملی مهم نقش 
اساس��ی در تبیین روی��ا پردازی مطلوب مدی��ران سازمان های ورزش��ی داشت. تجسم به عن��وان یکی از مسائل 
مه��م در مسی��ر رویا پ��ردازی نقش مهمی در جهت ارتق��ای توانایی فنی افراد جهت رویا پ��ردازی دارد. گرالدی 
و همک��اران )2008( اش��اره داشتند که مهارت تجسم ب��ه عنوان اصل زیربنایی رویا پ��ردازی سبب می گردد تا 
مسی��ر رویا پردازی در شرایط مطل��وب خود قرار گیرد )گرالدی و همک��اران، 2008: 587(. ایواموتو )2016( 
نی��ز مشخص نمود ک��ه قدرت تجسم نقش مهمی در جه��ت رویا پردازی اف��راد دارد )ایواموتو، 2016: 240(. 
همچنی��ن، واگست��ف و همک��اران )2012( بی��ان نمودند که تجسم یک��ی از مسائل مهم در زمین��ه رویا پردازی 
می باش��د )واگست��ف و همکاران، 2012:، 279(. ب��ه نظر می رسد قدرت تجس��م در صورتی که در چارچوب 
منطق��ی ق��رار داشته باشد، می تواند سیم��ای جامعی از آین��ده را در ذهن مدیران تداعی کند ک��ه این خود سبب 
می گ��ردد تا مدیران ضم��ن شناخت برخی مشک��الت و پتانسیل های آینده، مسیری خالقان��ه جهت دستیابی به 

1. Jennings
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اه��داف عالی سازمان های ورزشی طراح��ی نمایند. البته قدرت تجسم باید در دای��ره ای منطقی و قابل حصول 
باشد، چرا که عدم تطابق قدرت تجسم با واقعیت ها و یا آینده قابل حصول سبب می گردد تا افراد در حیطه خیال 

مطلق قرار گیرند و این مسئله سبب بروز بحران در سازمان های ورزشی گردد.
تحقیق حاضر همچنین نشان داد که هدف گذاری مناسب عامل مهم دیگری در جهت رویا پردازی مطلوب 
مدی��ران سازمان ه��ای ورزشی به شمار می آید. هدف گذاری به عنوان یک��ی از مسائل مهم در مباحث سازمانی 
نق��ش مهم��ی در دستیابی سازمان ها به جایگ��اه مناسب خود دارد. در مسیر رویا پ��ردازی نیز، هدف گذاری به 
عن��وان عاملی مهم سب��ب می گردد تا مسیر رویا پردازی در میان مدیران سازمان های ورزشی در شرایط مطلوب 
خود باشد. این در حالی است که برخی تحقیقات از جمله تحقیق گرالدی و همکاران )2008( رویا پردازی را 
زایی��ده برخ��ی مسائل ذهنی از جمله تجسم می داند و برخی جنبه های مدیریتی از جمله هدف گذاری را در این 
زمین��ه مه��م و کلیدی قلمداد نمی کند )گرالدی و همکاران، 2008: 587(. پس می توان گفت که نتایج تحقیق 
حاض��ر در این زمینه با نتایج تحقیق گرالدی و همک��اران )2008( ناهمخوان می باشد. به نظر می رسد تفاوت 
در محی��ط مورد بررس��ی در تحقیق حاضر و تحقیق گرال��دی و همکاران )2008( سبب ب��روز این ناهمخوانی 
ش��ده است. از طرفی چان )2018( اشاره داشت که رویا پردازی بدون هدف گذاری مناسب سبب اتالف زمان 
می گ��ردد )چ��ان، 2018: 32(. یمینی1 و همک��اران )2015( مشخص نمودند با ایجاد ه��دف گذاری می توان 
روی��ا پردازی را ارتقا داد )یمینی و همک��اران 2015: 538(. همچنین جنینگز و همکاران )2016( بیان داشتند 
که هدف گذاری مطلوب سبب می گردد تا احساسات افراد جهت رویا پردازی بهبود یابد )جنینگز و همکاران، 
2016: 83(. بنابراین در جهت رویا پردازی توانایی و فن هدف گذاری یکی از مسائل مهم و کلیدی می باشد. 
بدون شک هدف گذاری مناسب سبب می گردد تا اهدافی واقعی و منسجم ایجاد گردد که در جهت دستیابی به 

این اهداف می توان به صورت منطقی رویا پردازی را دنبال نمود.
تحقی��ق حاضر مشخص نمود که در جهت بهبود رویا پردازی مطل��وب مدیران سازمان های ورزشی، کنترل 
احساس��ات عاملی مه��م می باشد. واگستف و همکاران )2012( در تحقیق خود مشخص نمودند که در جهت 
بهبود رویا پردازی مهارت های تجسم افراد نقش مهمی دارد و در این بین این مهارت برتری نسبت به احساسات 
و مهارت ه��ای اف��راد در زمینه کنترل احساسات دارد )واگستف و همک��اران، 2012: 280(. پس می توان گفت 
ک��ه تحقیق حاضر در ای��ن مورد با نتایج تحقیقات واگست��ف و همکاران )2012( ناهمخ��وان می باشد. به نظر 
می رس��د فض��ای فرهنگی و اجتماعی تحقیق حاضر و تحقیق واگستف و همک��اران )2012( سبب شکل گیری 
این ناهمخوانی شده است. بدون شک محیط های فرهنگی و اجتماعی از جنبه های مختلفی بر فرایند های رویا 
پ��ردازی تاثیرگ��ذار خواهند بود. این مسئله سب��ب گردیده است تا در برخی محیط ه��ای کنترل احساسات مهم 
و در برخ��ی محیط ه��ای فرهنگی و اجتماعی کنترل احساس��ات کم اهمیت تلقی گ��ردد. اخمتشین و همکاران 
)2018( در تحقیق خود مشخص نمودند که توانایی کنترل بر احساسات نقش مهمی در جهت بهبود خالقیت 
و ن��وآوری دارد )اخمتشی��ن و همکاران، 2018: 354(. یمینی و همک��اران )2015( نیز اظهار داشتند که کنترل 
احساسات یکی از راهکارهای بهبود رویا پردازی می باشد )یمینی و همکاران 2015: 539(. از این رو می توان 
1. Yamini
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گف��ت که نتایج تحقیق حاضر ب��ا نتایج تحقیقات اخمتشین و همک��اران )2018( و یمینی و همکاران )2015( 
همخوان می باشد. کنترل احساسات سبب می گردد تا تسلط افراد بر فرایندهای ذهنی خود بهبود یابد و با کنترل 
احساس��ات، وضعی��ت ذهنی و فکری افراد رش��د نماید. بدون شک کنترل احساسات سب��ب می گردد تا مدیران 
سازمان ه��ای ورزش��ی درک کلی از شرایط ذهنی خود داشت��ه باشند و با تسلط بیشتری ب��ه فعالیت رویا پردازی 

مطلوب اقدام نمایند. 
تحقی��ق حاض��ر همچنین نشان داد ک��ه برخی مسائل مدیریت��ی از جمله توان مدیریت��ی و همچنین تسلط بر 
قوانی��ن، ارزش ها و استانداردها به عنوان عوام��ل مهم در جهت بهبود رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های 
ورزش��ی ب��ه شمار می آیند. گرال��دی و همکاران )2008( در تحقیق خود مشخ��ص نمودند که در مسیر ارتقای 
خی��ال پ��ردازی در سازمان ها نیاز است تا افراد برخی جنبه های شخصی خ��ود را بهبود دهند و مسائل مدیریتی 
نق��ش تاثیرگذاری در این زمینه ندارند )گرالدی و همک��اران، 2008: 587(. این مسئله نشان می دهد که نتایج 
تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات گرالدی و همکاران )2008( ناهمخوان می باشد. به نظر می رسد تفاوت های 
موجود در محیط اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی تحقیق حاضر و تحقیق گرالدی و همکاران )2008( سبب بروز 
این ناهمخوانی شده است. از طرفی ایواموتو )2006( و ماس و تستا )2008( در تحقیق خود مشخص نمودند 
که مدیریت و برخی قوانین و مقررات نقش مهم و تاثیرگذاری بر فرایند رویا پردازی و تجسم آینده در میان مدیران 
و کارکنان دارند )ایواموتو، 2006: 238 و ماس و تستا، 2008: 394(. از این رو می توان گفت که نتایج تحقیق 
حاض��ر ب��ا نتایج تحقیقات ایواموت��و )2006( و ماس و تستا )2008( همخوان می باش��د. در تفسیر این مسئله 
الزم به ذکر است که برخی جنبه های مدیریتی و تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها سبب می گردد تا درک 
اولی��ه از اهمی��ت رویا پردازی در سازمان ها ایجاد گردد. از طرفی، مسائل مدیریتی و تسلط بر قوانین، ارزش ها 
گاهی بیشتری  و استانداردها، موجب می شود تا فرایند رویا پردازی در سازمان ها تسهیل یابد و افراد با دانش و آ

فعالیت های مربوط به رویا پردازی را دنبال نمایند.
تحقی��ق حاض��ر همچنین نشان داد که شناخ��ت محیط به عنوان عاملی مهم در جه��ت رویا پردازی مطلوب 
مدی��ران سازمان های ورزشی مشخص می باشد. سالو )2018( در تحقیق خود مشخص نمود که مدیران بدون 
گاهی الزم را دارند. لذا ارتقای اطالعات محیطی کمک چندانی به رویا پردازی  شک در سازمان خود از محیط آ
آن��ان نم��ی کند، چرا که آنان شناخت کافی از محیط خود دارند )سالو، 2018: 174(. این مسئله نشان می دهد 
که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات سالو )2018( ناهمخوان می باشد. به نظر می رسد عدم تسلط مدیران 
در کش��ور ای��ران بر محیط خود و تغیی��رات عمده محیطی در کشور ایران و از طرف��ی تسلط کامل افراد بر محیط 
خود در تحقیق سالو )2018( سبب گردیده است تا این ناهمخوانی ایجاد گردد. از طرفی الورنسی )2018( در 
تحقیق خود مشخص نمود که شناخت محیط نقش مهم و تعیین کننده ای بر فرایند رویا پردازی دارد )الورنسی، 
2018: 8(. ماس و تستا )2008( نیز بیان نمودند که رویا پردازی به واسطه شناخت محیط از وضعیت مطلوب 
ت��ری برخ��وردار خواهد بود )م��اس و تستا، 2008: 395(. پس می توان گفت که نتای��ج تحقیق حاضر با نتایج 
تحقیقات الورنسی )2018( و ماس و تستا )2008( همخوان می باشد. شناخت محیط سبب می گردد تا افراد 
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دورنمای مناسبی از محیط خود را داشته باشند. این مسئله سبب گردیده است تا شناخت محیط به عنوان عاملی 
کلی��دی سبب گردد تا مدیران به صورت مناسب تری رویا پ��ردازی را انجام دهند، چرا که شناخت محیط سبب 

می گردد تا درک کلی افراد از آینده سازمان خود بهبود یابد. 
تحقیق حاضر همچنین حاکی از آن بود که عملیاتی نمودن اهداف و شناخت فرصت های جدید به عنوان دو 
عامل مهم دیگر در جهت رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی قابل توجه می باشند. این دو عامل 
تاکی��د ب��ر هدف و شناخت فرصت های موجود می باشد. یمینی و همک��اران )2015( در تحقیق خود مشخص 
نمودن��د ک��ه شناخت فرصت های موجود سبب می گ��ردد تا مسیر رویا پردازی و تجس��م در میان مدیران هموار 
گ��ردد )یمین��ی و همکاران 2015: 539(. چ��ان )2018(  نیز دریافت که هدف گ��ذاری یکی از مسائل کلیدی 
در جه��ت رویا پردازی در سازمان ها می باشد )چان، 2018: 33(. جنینگز و همکاران )2016( اعالم داشتند 
ک��ه عملیاتی نمودن اهداف سب��ب می گردد تا مدیران در راستای اجرای مناسب ای��ن اهداف، رویا پردازی را به 
ص��ورت مطلوب تری دنبال نمایند )جنینگ��ز و همکاران، 2016: 82(. بنابراین، می توان گفت که نتایج تحقیق 
حاض��ر با نتایج تحقیق��ات یمینی و همکاران )2015(، چان )2018( و جنینگ��ز و همکاران )2016( همخوان 
م��ی باش��د. عملیاتی نمودن اهداف سبب می گردد تا مدیران ضمن شناخت اهداف خود و مسیر دستیابی به این 
اه��داف، اقدام به رویا پردازی نمایند. ب��ه عبارتی، عملیاتی نمودن اهداف موجب می شود تا دغدغه و ضرورت 
گست��رش رویا پ��ردازی در میان مدیران افزای��ش یابد. از طرفی شناخت فرصت های جدی��د در راستای شناخت 
محیط می باشد که سبب می گردد تا افراد پتانسیل های موجود در محیط سازمان خود را بشناسند و جهت بهره 
گیری از این پتانسیل ها به صورت خالقانه ای تفکر نمایند. در واقع، عملیاتی نمودن اهداف و همچنین شناخت 
فرصت ه��ای جدی��د سبب ایجاد بستر فکری و ذهنی مناسب جهت بهب��ود رویا پردازی مطلوب در میان مدیران 

سازمان های ورزشی می گردد.
کارکردهای رویا پردازی در سازمان ها سبب می گردد تا بتوان در فضای امروزی از سطح خالقیت و نوآوری 
بیشت��ری برخوردار بود. تحقیق در این حوزه به خصوص در سازمان های ورزشی سبب می گردد تا سازمان های 
ورزش��ی ب��ا تحلیل و تفکر عمیق تر ضم��ن بررسی پتانسیل های خ��ود و درک نیازهایش��ان در سطح مطلوبی از 
خالقی��ت ه��ا و نوآوری اقدام نماید. رویا پردازی در سازمان ه��ای ورزشی سبب می گردد تا بتوان برخی اهداف 
جدی��د را طرح ریزی و دنبال نمود. سازمان های ورزشی کشور با برخورداری از رویا پردازی و توسعه استاندارد 
آن در سازمان های خود می توانند به سطح مطلوبی از کارآفرینی دست یابند و بسیاری از مشکالت خود را پیش 

بینی و در جهت مدیریت و رفع آن اقدام نمایند.
 از ای��ن رو الزم اس��ت که ب��رای ارتقای رویا پردازی مطل��وب در سازمان های ورزش��ی، توانمندی مدیران از 
جنبه ه��ای مختلفی مانند هدف گ��ذاری مناسب، قدرت تجسم، کنترل احساس��ات، شناخت محیط، تسلط بر 
قوانی��ن، ارزش ه��ا و استاندارده��ا، عملیاتی نمودن اه��داف، شناخت فرصت های جدید و ت��وان مدیریتی ارتقا 
یابد. به عبارتی مدیران سازمان های ورزشی به عنوان منابع مهم سازمان های ورزشی جهت برخورداری از رویا 
پ��ردازی مطلوب نیازمند سطح مطلوب��ی از هدف گذاری مناسب، قدرت تجس��م، کنترل احساسات، شناخت 
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محی��ط، تسل��ط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها، عملیاتی نم��ودن اهداف، شناخت فرصت های جدید و توان 
مدیریتی هستند. 

بدین ترتیب پیشنهاد می گردد:
• گاهی مدیران سازمان های ورزشی از آینده متص��ور از ورزش در سطح جهانی، در جهت رویا 	 ب��ا افزای��ش آ

پردازی مطلوب آنان برای هماهنگ نمودن سازمان های ورزشی با این تغییرات اقدام گردد. 
• دوره های آموزشی مختلف با هدف تقویت مهارت مدیران سازمان های ورزشی در جهت رهاسازی قدرت 	

تخیل مناسب و اصولی مناسب برگزار گردد. 
• گاهی مدی��ران سازمان های ورزشی بر اهداف 	 ب��ا استفاده از هدف گ��ذاری مشارکتی در سازمان و افزایش آ

عالی ورزش در کشور، سعی در رویا پردازی مطلوب در راستای این اهداف صورت پذیرد.
• افزایش مهارت مدیران سازمان های ورزشی در جهت حذف احساسات منفی مد نظر قرار بگیرد.	
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