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نقش ابعاد فرهنگسازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان
غالمرضا شعبانی بهار ،9محسن لقمانی* ،2امین قویمی
(تاریخ دریافت مقاله9323/70/92 :
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تاریخ پذیرش مقاله)9323/72/99 :

چکیده
با توجه بهغفلت محققان گذشته در بررسی مدلهای متفاوت ،این پژوهش باهدف بررسی اثرات ابعاد فرهنگسازمانی بر اثربخشی
سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان بر اساس مدل ارزشهای رقابتی طراحی شد .تعداد  999کارمند از هشت اداره ورزش و
جوانان استان همدان از یک جامعه  987نفری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند و به دو پرسشنامه اثربخشی سازمانی
در ورزش و فرهنگسازمانی پاسخ دادند .روایی پرسشنامهها از طریق  99نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آنها نیز
به ترتیب  7/80و  7/27به دست آمد .عالوه بر وجود همبستگی قوی میان فرهنگسازمانی و اثربخشی سازمانی ،نتایج آزمون رگرسیون
خطی گامبهگام نشان داد که ابعاد پیوستگی سازمانی ( ،)β=7/91 ،t=9/93تأکیدات راهبردی ( ،)β=7/92 ،t=4/92معیارهای موفقیت
( )β=7/49 ،t=8/88و ویژگیهای بارز ( )β=7/94 ،t=9/93بهترین پیشبینی کنندههای اثربخشی سازمانی بودند .بر اساس این یافتهها
به نظر میرسد که بخشهای مختلف سازمان و ادارات ورزشی استان همدان ،مدلهای ارگانیک را میطلبند و به مدیران پیشنهاد می-
شود عالوه بر حفظ توازن الگوهای چهارگانه اثربخشی سازمانی مدل ارزشهای رقابتی ،در سازمانهای ورزشی بتوانند فرهنگسازمانی
را بهطورکلی و ابعاد رقابتی و تأکید بر اهداف بلندمدت را بهطور ویژه در طراحی ساختار سازمانهای خود ایجاد نمایند.
واژگان کلیدی :فرهنگ ،اثربخشی ،ورزش و جوانان ،پیوستگی ،تأکیدات راهبردی.

 .9استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
 .9دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان (نویسنده مسئول) referee.loghmani67@gmail.com
 .3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه علوم و تحقیقات واحد همدان
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بههاز ،الگههوی مبتنههی بههر اهههداف عقالیههی ،الگههوی مبتنههی بههر

مقدمه
در دهههههههههای اخیهههر سهههازهههههای اثربخشهههی ،9بههههرهوری،9

فراینههدهای درونههی و الگههوی مبتنههی بههر روابهه انسههانی و

کههارایی 3وبرتهههری سههازمانهههها توجههه بسهههیاری از نظریهههه-

هشههت خههرده مقیههاس انعطههافپههذیری ،منههاب  ،برنامهههریههزی،

پههردازان سههازمانی را بههه خههود جلههب کههرده اسههت .سههازه

و

بههههرهوری ،تعامهههی سهههازمانی ،ثبهههات ،نیهههروی متخصههه

چهههالشبرانگیهههز در سهههازمانههههای

انسههجام کارکنههان اسههت .بههههرحال آنچههه کههه در میههان ایههن

اثربخشهههی و

الگوهههها بهوسهههیله محققهههان ثابتشهههده اسهههت و روی آن

عملکههرد سههازمانی نیههز توافههق زیههادی وجههود نههدارد (وینانههد

توافق نظهر زیهادی دارنهد آن اسهت کهه رویکهرد ارزشههای

و همکههههههاران ،999-999 :9794 ،4بخههههههش چنههههههاری و

رقههابتی فراتههر از سههایر رویکردههها ،سههازمانههها و اثربخشههی

بهههودن8

آنههها را بههه چههالش مههیکشههاند .ایههن رویکههرد بههه عنا ههر

اثربخشههی سههازمانی در سههازمانهههای انتفههاعی و غیرانتفههاعی

مشههترکی اشههاره مههیکنههد کههه مههیتواننههد اثربخشههی سههازمانی

(عیههدی و همکههاران ،9323،الههف )318 :بهههمنظور انههدازه-

را تحت تأثیر قرار دهند (روجاس.)977-28 :9777 ،

گیههری اثربخشههی سههازمانهههای ورزشههی از شههش رویکههرد

رویکهرد ارزشهههای رقههابتی آنچنههان حهازز اهمیههت بههود کههه

استفادهشههده اسههت .ایههن رویکههردههها شههامی رویکههرد مبتنههی

محققهههان توانسهههتند معیارههههای اثربخشهههی سهههازمانی را در

بههر اهههداف ،1رویکههرد مبتنههی بههر منههاب سیسههتمی ،0رویکههرد

فدراسیونههای ورزشهی اولویهتبنهدی کننهد و حتهی از ایهن

فراینههدهای درونههی سههازمان ،8رویکههرد ریههایت گههروههههای

فراتههر رفتههه و بههه مقایسههه بههین فرهنههگههها نیههز بزردازنههد

ذینفهههه  ،2رویکههههرد ارزشهههههای رقههههابتی 97و رویکههههرد

(قاسهههههمی و سهههههیانی و دوسهههههتی .)92 :9323 ،عیهههههدی و

دوسهههطحی 99هسهههتند (بالهههدول و بهههالینز.)8-8 :9772 ،99

همکههههاران ( )8 :9799و ابههههراهیم و همکههههاران ()44 :9793

بااینکههه در ابتههدا محققههان بهها بررسههی اثربخشههی سههازمانی در

بهها سههنجش اثربخشههی در فدراسههیونهههای ورزشههی ایههران و

سهههازمانههههای ورزشهههی از دیهههدگاهههههای اولیهههه حمایهههت

عههران نشههان دادنههد کههه ایههن نههوم از سههازمانهههای ورزشههی

کردنهههد ،امههها کهههویین و روربههها ( )313 :9283توانسهههتند

دارای اثربخشههی در الگههوی اهههداف عقالیههی و بهههرهوری

مدلی را معرفی کنند کهه عهالوه بهر تکمیهی مهدلههای اولیهه

بودنهههد .بالهههدول و بلینهههز ( )8 :9772نیهههز بههها اسهههتفاده از

مههیتوانههد معیارهههای چندگانههه را بههرای سههنجش رفیههت

رویکهههرد ارزشههههای رقهههابتی و بههها بررسهههی اثربخشهههی

موفقیت سازمانها را پوشش دهند.

باشههگاههههای ورزشههی بلژیههک نشههان داد کههه ابعههاد ریههایت

مههدل سهههبعههدی ارزشهههای رقههابتی از پیوسههتار سهههبعههدی

ذینفعههان ،کسههب اهههداف رقههابتی ،جههذب ورزشههکاران و

ارزشهههی شهههامی انعطهههافپهههذیری -کنتهههرل ،کهههانون توجهههه

مربیهههان نخبهههه و روابههه و اطالعهههات سهههازمانی بهتهههرین

داخلههی – کههانون توجههه خههارجی و توجههه بههه فراینههدها و

پیشبینههی کننههدههای اثربخشههی در باشههگاههههای ورزشههی

نتهههایج نههههایی تشکییشهههده اسهههت (عیهههدی و همکهههاران،

فنالنههد هسههتند .البتههه محققههان بهها بررسههی فدراسههیونهههای

 .)8 :9799ایههن رویکههرد از چهههار الگههوی مبتنههی بههر سیس هتم

ورزشههی بیههان کردنههد کههه بههرای سههنجش اثربخشههی سههازمانی

اثربخشهههی از مباحههه

انتفهههاعی و غیرانتفهههاعی اسهههت و در خصهههو

همکهههاران .)98 :9323 ،بههها توجهههه بهههه چندبعهههدی

در ورزش از طریههق مههدل ارزشهههای رقههابتی بایههد قههدری
1. Effectiveness
2. Productivity
3. Efficiency
4. Winand et al
5. Multidimensional Construct
6. Goal Attainment Approach
7. System Resource Approach
8. Internal Process Framework
9. Multiple Constituency Model
10. Competing Value Framework
11. Tow-Level Value Approach
'12. Balduck and Baleens

احتیاط در نظهر گرفتهه شهود (بهه نقهی از عیهدی و همکهاران،
 ،9323الهههف ،)311 :امههها در مهههورد سهههازمانههههای ورزشهههی
دولتی این رواب ممکن است با تعدیی مواجه شوند.
همههانطور کههه مالحظههه مههیشههود مطالعههات گذشههته عمههدتا
بههر سههنجش یهها ارازههه یههک تئههوری موردقبههول در حههوزه
اثربخشههی سههازمانی سههازمانهههای ورزشههی تأکیههد داشههتند،
امهها اکنههون ایههن مسههئله مطههر مههیشههود کههه پیشههایندهای
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اثربخشههی سههازمانی در محههی هههای ورزشههی کدامنههد و چههه

بهمنابه میهانجی کلیهدی بهرای اثربخشهی معرفهی کردنهد  ،امها

مکانیسههمهههایی دارنههد .در حقیقههت بایههد بیههان شههود کههه

تمههامی آنههها بههر اهمیههت فرهنههگ در سههازمان بهمنابههه یههک

معیارههههای شناسهههاییشهههده در مطالعهههات گذشهههته فقههه

متفیههر پههیشبههین اشههاره داشههتند (امیههدی و همکههاران:9329 ،

هههایی بودنههد کههه بههر اسههاس آنههها مههیتههوان میههزان

 )80و حتههی فرهنههگ را پایهههای بههرای مههدیریت دانههش و

شههاخ

اثربخشههی و جهههت آن را در سههازمانهههای ورزشههی تعیههین

متعاقههب آن اثربخشههی سههازمانی عنههوان کردنههد (اکرامههی و

کرد؛ اما اینکه بها چهه رویکهرد و فراینهدی مهیتهوان بهه ایهن

نعیمههی مجههد92 :9329 ،؛ آشههنا و همکههاران .)3 :9329 ،در

معیارها رسهید ،مسهئله بسهیار مهمهی اسهت کهه تهاکنون مهورد

حقیقههت فرهنگسههازمانی در قالههب مجموعهههای از باورههها

غفلهههت محققهههان قرارگرفتهههه اسهههت .البتهههه اخیهههرا محققهههان

و ارزشهههای مشههترل کههه بههر رفتههار و اندیشههه اع هههای

توانسههتهانههد تهها حههدودی پیشههایندهایی را بههرای اثربخشههی

سهههازمان اثهههر مهههیگهههذارد مهههیتوانهههد سرچشهههمهای بهههرای

سههازمانی در ورزش شناسههایی کننههد کههه ریشههه در مبهههانی

حراسههت و پویههایی و یهها مههانعی درراه پیشههرفت بههه شههمار

فههردی کارکنههان داشههتند .مههنال شههعبانیبهههار و همکههاران

آیههد (عباسههی و همکههاران .)88 :9329 ،چنههان چههه ارزشههها

( )23 :9329نشههان دادنههد کههه هههوش هیجههانی (مخصو هها

و هنجارهههای فرهنگههی در جههای شایسههته خههود قههرار گیرنههد

ابعههاد خههود مههدیریتی و مههدیریت روابهه ) کارمنههدان اثههر

و از قههدرت و تحهههرل درونهههی برخههوردار باشهههند ،نههههتنها

معنههههیداری بهههههر اثربخشهههههی سهههههازمانی ادارات ورزش و

مههیتواننههد نیههروی وحههدتبخههش میههان کارکنههان ایجههاد

جوانههان اسههتان لرسههتان مههیگههذارد و تههوان پههیشبینههی 7/94

کننههد ،بلکههه قادرنههد وسههیلهای کارآمههد در بسههیج نیروهههای

واریهههانن آن رادارنهههد .عههههالوه بهههر متفیرههههای فههههردی،

سههازمان در نیههی بههه اهههداف عمههومی باشههند (طوسههی:9309 ،

متفیرهههای سههازمانی نیههز بههرای سههنجش پههیشبینههی اثربخشههی

 .)47-31در ایهههن زمینهههه تحقیقهههات نشهههان دادهانهههد کهههه

سههازمانی بههه کههار گرفتههه شههدند .در ایههن زمینههه ،ریههایی

سههازمانهههای بافرهنههگ قههوی کههه بخشههی از ایههن فرهنههگ را

ههوفی و همکههاران ( )19 :9329ثابههت کردنههد در محههی -

از طریههق هههوش سههازمانی بههه دسههت آوردهانههد (خههدادادی و

هههای ورزشههی کههه سههالمت سههازمانی آن برقههرار باشههد مههی-

همکههاران ،)908 :9329 ،مههیتواننههد کارمنههدان خههود را از

تههوان انتظههار داشههت تهها اثربخشههی نیههز افههزایش پیههدا کنههد.

طریق ف های بهاز بهرای ا ههارنظر ،پیشهنهاد و انتقهاد توانمنهد

عههالوه بههر ایههن ،سههاختار سههازمانی نیههز عامههی کههالن دیگههری

سههازند (دانههاییفههر و همکههاران )19 :9327 ،و سههازمان را بههه

است کهه بههاحتمال فهراوان مهیتوانهد بهر اثربخشهی سهازمانی

سههمت خالقیههت و نههوآوری ( ههادقی مهها امیههری و لطههفاهلل

تههأثیر بگههذارد ،بهههطوریکههه طراحههی سههازمانهههای ورزشههی

زاده978 :9382 ،؛ شهههههیخعلیزاده ههههههرین و همکهههههاران،

به هههورت کارآفرینانهههه نقهههش مهمهههی در بهبهههود ویهههعیت

 ،)22 :9327کهههههارآفرینی ( هههههفری و گلشهههههاهی:9329 ،

اثربخشهههی سهههازمانی دارد (سهههیفی سهههالدهی و همکهههاران،

 )983و رهبهههری مهههزثر (یزدخواسهههتی )998 :9388 ،سهههون

.)998 :9329

دهند.

از طهههههرف دیگهههههر ،رزیسهههههی و همکهههههاران ()18 :9329

مهمتههرین چههالش در مههورد فرهنگسههازمانی آن اسههت کههه

به ههراحت بیههان کههردهانههد کههه مههدیریت دانههش تهها حههدود

اثههر مسههتقیم آن بههر اثربخشههی سههازمانی از طریههق مههدلهههای

زیهههادی مهههیتوانهههد اثربخشهههی سهههازمانی در سهههازمانههههای

جدیهههد مهههورد آزمهههون قهههرار نگرفتهههه اسهههت و تحقیقهههات

ورزشههی را تحههت تههأثیر قههرار دهههد .بهههطور دقیههقتههر ،نتههایج

عمههدتا بههر پایههه مههدلهههای دنیسههون (امیههدی و همکههاران،

نشههان داد کههه بهههکارگیری ،یههب و ثبههت ،کسههب و انتقههال

 )80 :9329و مههههدل تعههههالی سههههازمانی (سههههلمانینههههژاد و

دانهههش بهههه ترتیهههب بیشهههترین اهمیهههت را در پهههیشبینهههی

همکهههاران )998 :9329 ،طراحهههیشهههدهاند .درحهههالیکهههه

اثربخشههی سههازمانی وزارت ورزش و جوانههان ،کمیتههه ملههی

فرهنگسههههازمانی حلقههههه مفقههههوده شههههفافیت و عملکههههرد

المزیههک و برخههی فدراسههیونهههای برتههر جمهههوری اسههالمی

سههازمان محسههوب مههیشهههود و نیازمنههد بررسههی و تعامهههی

ایههران داشههتند .بااینکههه محققههان نقههش مههدیریت دانههش را

مسهههتقیم بههها اثربخشهههی سهههازمانی از طریهههق دیهههدگاهههههای
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جدیههههدتر اسههههت (کردنههههازیج و همکههههاران.)903 :9323 ،

سهههازمان افهههزایش مهههییابهههد (ولهههف و پهههولتر.)14 :9779 ،

شههواهد و مههدارل اخیههر در فدراسههیونهههای ورزشههی نشههان

بااینکههه تحقیقههات گذشههته بههه روابهه و تعامههی فرهنههگ و

مههیدهههد کههه رویکههرد جدیههدی بههرای سههنجش اثربخشههی و

اثربخشههی سههازمانی بههر اسههاس مههدلهههای تعههالی سههازمان و

فرهنگسههازمانی ارازهشههده کههه مبتنههی بههر مههدل ارزشهههای

دنیسهههون پرداختههههانهههد (امیهههدی و همکهههارن80 :9329 ،؛

رقهههابتی اسهههت (عیهههدی و همکهههاران ،9323 ،الهههف318 :؛

سههلمانینههژاد و همکههاران ،)998 :9329 ،یههروری بههه نظههر

عباسههههی و همکههههاران .)88 :9329 ،درواقهههه  ،کههههویین و

مههیرسههد کههه ایههن تعامههی بههین متفیرهههای کههالن سههازمانی در

روربهها ( )313 :9283عههالوه بههر اینکههه مههدل ارزشهههای

محههی هههای ورزشههی بهها رویکههردی متفههاوت و از طریههق

رقههابتی را بههرای اثربخشههی سههازمانی تعریههف کههردهانههد ،از

مههدلهههای چندبعههدی موردمطالعههه قههرار بگیههرد .همههانطور

طهههرف دیگهههر ،در یهههک رویکهههردی متفهههاوت نسهههبت بهههه

کههه بیههان شههد ،مههدل ارزشهههای رقههابتی رویکههردی اسههت

گذشهههته ،بهههر مبنهههای سهههازوکار همهههین مهههدل بهههرای ارازهههه

کههه چههالشههها و شههکافهههای موجههود در مطالعههات گذشههته

معیارهههای فرهنگسههازمانی نیههز اسههتفاده کردنههد .بااینکههه

را بر اسهاس پوشهش متفیرههای چندگانهه و تحلیهی ههر یهک

مههههدل فرهنگسههههازمانی ارزشهههههای رقههههابتی در ورزش

از آنههها موردبررسههی قههرار مههیدهههد .بهههعبارتدیگر ،بههر

کمتههر مورداسههتفاده قرارگرفتههه اسههت ،امهها در سههالهههای

اساس نتهایج مطالعهه حایهر مهیتهوان انتظهار داشهت تها ابعهاد

اخیهههر محققهههانی ماننهههد عباسهههی و همکهههاران (در دسهههت

گسهههتردهتهههری از سهههازمانههههای ورزشهههی تجزیههههوتحلیی

چهها  ،الههف) و عباسههی و همکههاران (در دسههت چهها  ،ب)

شههوند .بنههابراین ،پههژوهش حایههر در ههدد آن اسههت کههه بههر

مدل تأییدی و متوازن این رویکرد را گزارش دادند.

اساس مهدل ارزشههای رقهابتی بتوانهد مکانیسهمههای پهیش-

بههه عبههارت بهتههر آنچههه محققههان درگذشههته بههه دنبههال آن

بینهههی اثربخشهههی سهههازمانی را از طریهههق فرهنگسهههازمانی و

بودنههد ،دسههتیابی بههه اثربخشههی سههازمانی در کوتههاهمههدت و از

ابعاد آن تعیین نماید.

طریههق متفیرهههای خههرد فههردی و سههازمانی بههود (وینانههد و
همکهههاران .)998 :9794 ،امههها نبایهههد فرامهههوش کهههرد کهههه
تفییههرات کوتههاهمههدت ممکههن اسههت مقطعههی باشههند ،یههمن
اینکههه هههر یههک از الگوهههای اثربخشههی سههازمانی ،کههارکرد
متفاوتی بها توجهه بهه ماهیهت و شهرای محهی هها و سهازمان-
هههای ورزشههی دارنههد .بههه همههین دلیههی بههه نظههر مههیرسههد کههه
بههرای ایجههاد تفییههرات پایههدار و نتههایج بلندمههدت اثربخشههی
سههازمانی در سههازمانهههای ورزشههی بایههد بههه دنبههال تقویههت
مکانیسهههمههههای کهههالن بهههود .ازایهههنرو ،ایجهههاد و تقویهههت
فرهنگسههازمانی (بهمنابههه یههک متفیههر کههالن سههازمانی) مههی-
توانههههد تفییههههرات پایههههدار و بلندمههههدت را در اثربخشههههی
سههازمانی داشههته باشههد ،چههون خههود فرهنههگ نیههز به ههورت
مقطعههی ایجههاد نمههیشههود (کههامرون و کههویین.)41 :9778 ،
در این زمینهه ،ولهف و پهولتر بهه نقهی از سهیوان ( )9777بیهان
کردنههد سههازمانی کههه بتوانههد ارزشههها و باورهههای موجههود
در بههین اع ههای سههازمان را بهدرسههتی هههدایت کنههد ،ف ههای
همکههاری مشههترکی را تسهههیم نمههوده ،یههادگیری سههازمانی و
عملکهههرد افهههراد و درنهایهههت عملکهههرد و اثربخشهههی کهههی

روششناسی تحقیق
ایههن پههژوهش از نههوم تحقیقههات علههی معلههولی اسههت کههه در
آن اثربخشهههی سهههازمانی ادارات ورزش و جوانهههان اسهههتان
همدان از طریهق ابعهاد فرهنگسهازمانی پهیشبینهی مهیشهود.
جامعههه آمههاری را تعههداد کههی کارمنههدان ادارات ورزش و
جوانههان شهرسههتانهههای اسههتان همههدان تشههکیی مههیدهنههد
( 987نفههر) .بهها اسههتفاده از جههدول مورگههان ،تعههداد  999نفههر
از هشهههت شهرسهههتان مالیهههر ( 99نفهههر) ،نهاونهههد ( 99نفهههر)،
بهههههار ( 4نفههههر) ،قهاونههههد ( 8نفههههر) ،اسههههدآباد ( 8نفههههر)،
تویسهههرکان ( 97نفهههر) ،کبودرآهنهههگ ( 8نفهههر) و همهههدان
( )81به ههورت تصههادفی بهههعنوان نمونههه پههژوهش انتخههاب
شدند.
بههههههمنظور جمههههه آوری اطالعهههههات ،از دو پرسشهههههنامه
اسههتاندارد اسههتفاده شههد .پرسشههنامه اول مربههوط بههه پرسشههنامه
فرهنگسهههههازمانی عباسهههههی و همکهههههاران ()23-27 :9329
اسههت .ایههن پرسشههنامه دارای  94سههزال اسههت کههه بههر اسههاس
مقیههاس پههنج ارزشههی لیکههرت (کههامال مخههالفم  9امتیههاز تهها
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کههامال مههوافقم  8امتیههاز) انههدازهگیههری مههیشههود .هههر چهههار

همههانطور کههه در جههدول شههماره  9نشههان دادهشههده اسههت،

سههزال یههک عامههی از خههرده مقیاسهههای فرهنگسههازمانی

عمههههدتا کارمنههههدان مههههرد ( ،)%83/9متأهههههی ( ،)%08/4در

را از قبیههی ویژگههیههها و خصو ههیات بههارز ،سههبک رهبههری

فا هههله سهههنی زیهههر  37سهههال ( ،)%80/0مقطههه کارشناسهههی

سههازمانی ،شههیوه مههدیریت کارکنههان ،پیوسههتگی سههازمانی،

( ،)%83/9بههههها پسهههههت سهههههازمانی کارشهههههناس ( )%38/0و

تأکیههدات راهبههردی ،مههاللههها و یههواب موفقیههت انههدازه-

باسابقه بین  1تا  98سال ( )%43/9بودند.
جدول  .9اطالعات تو یفی پژوهش

گیری میکند.
عهههالوه بهههر ایهههن ،بههههمنظور سهههنجش و تعیهههین اثربخشهههی
سههههازمانی ادارات ورزش و جوانههههان اسههههتان همههههدان از
پرسشهههههنامه اسهههههتاندارد اثربخشهههههی سهههههازمانی در ورزش

متغیرها
جنسیت

(عیهههدی و همکهههاران ،9323 ،ب )13 :استفادهشهههده اسهههت.
ایهههن پرسشهههنامه بههههطور تخصصهههی در فدراسهههیونههههای

وضعیت

ورزشهههههی مورداسهههههتفاده قهههههرار گرفهههههت و مراحهههههی

تأهل

استانداردسههههازی و تحلیههههی عههههاملی آن در محههههی هههههای
ورزشی تأیید شد.
عیههدی و همکههاران ( ،9323ب )13 :بهها معرفههی ایههن ابههزار،
تعههداد  19سههزال را در قالهههب  8شههاخ

سن

وضعیت

تعداد

درصد

مرد

95

%95/2

زن

95

%59/5

مجرد

22

%55/8

متأهل

88

%88/5

زیر  53ساله

45

%98/8

 55تا 53

55

%52/4

ساله
 55تا 93

و  4الگههو بهههرای

تعیههین اثربخشههی سههازمانی سههازمانهههای ورزشههی شناسههایی

ساله

کردنههد .در ایههن پههژوهش نیههز عههالوه بههر اینکههه روایههی

باالی 93

پرسشهههنامه بهوسهههیله متخصصهههان مهههدیریت ورزشهههی تأییهههد

سال

شد ،آزمون یهریب آلفهای کرونبها نیهز نشهان داد کهه ایهن

دیپلم و

پرسشهههنامه از ثبهههات درونهههی بههها یی برخهههوردار اسهههت
(.r=)7/80

تحصیالت

25
52
53

%58/5
%53/8
%5

پایینتر
کاردانی

58

%54/2

بههه منظههور تجزیهههوتحلیی دادهههها ابتههدا از روشهههای آمههار

کارشناسی

95

%95/2

تو هههیفی ماننهههد محاسهههبه میهههانگین ،انحهههراف اسهههتاندارد و

کارشناسی

25

%25/4

غیههره اسههتفاده شههد .در مرحلههه بعههد بهههمنظور شناسههایی نههوم

ارشد و

توزیههه داده (طبیعهههی یههها غیرطبیعهههی) آزمهههون اسهههمیرنوف

دکتری

کالموکراف مورداستفاده قرار گرفت.
همچنههین بههرای تعیهههین شههدت و جههههت همبسههتگی میهههان
متفیرهههای پههژوهش از آزمههون یههریب همبسههتگی اسههزیرمن

پست

اسههتفاده شههد .عههالوه بههر ایههن ،بهههمنظور پههیشبینههی اثربخشههی

سازمانی

سههازمانی ادارات ورزش و جوانههان اسههتان همههدان از طریههق
ابعههههاد فرهنگسههههازمانی از آزمههههون رگرسههههیون خطههههی
گامبهگام استفاده شد.
یافتههای تحقیق
تعههههداد  999نفههههر از کارمنههههدان ادارات ورزش و جوانههههان
اسهههتان همهههدان در پهههژوهش حایهههر شهههرکت کردنهههد.

سابقه کار

کارمند

43

%95/39

کارشناس

54

%52/5

معاون

8

%8/2

رئیس

8

%4/5

تا  9سال

24

%25/5

 4تا  59سال

58

%55/2

 54تا 29

25

%23/8

سال
باالی 29
سال

55

%55/8
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پهههن از بررسهههی اطالعهههات تو هههیفی پهههژوهش ،بههههمنظور

ایههن مفرویههات ثابههت مههیکننههد کههه بههرای تجزیهههوتحلیی

آزمههههون فریههههیه ا ههههلی پههههژوهش از روشهههههای آمههههار

دادهها باید از آزمونها پارامتریک استفاده شود.

استنباطی استفادهشده است.

ازای هنرو ،در گههام نخسههت بهههمنظور بررسههی همبسههتگی بههین

پههیش از آنکههه آزمههون همبسههتگی و رگرسههیون بههه اجههرا

متفیرهههها و روابههه درونهههی متفیرههههای پهههژوهش از آزمهههون

درآینههد ،نههوم توزیهه دادهههها (طبیعههی یهها غیرطبیعههی بههودن

یههریب همبسههتگی پیرسههون اسههتفاده شههد (جههدول  .)9بههر

آن) از طریهههق آزمهههون کلمهههوگروف اسهههمیرنوف بررسهههی

اساس ایهن آزمهون بایهد گهزارش کهرد کهه فرهنگسهازمانی

شههد .نتههایج ایههن آزمههون نشههان داد کههه تمههامی متفیرهههای

بههه میههزان زیههادی رابطههه مسههتقیم بهها اثربخشههی سههازمانی دارد.

پهههههژوهش از قبیهههههی فرهنگسهههههازمانی (

;Z=.931

همچنههین ایههن نتههایج نشههان مههیدهههد کههه پیونههد سههازمانی و

 ،)P=.351اثربخشههههههههی سههههههههازمانی (

;Z=.582

سههههبک رهبههههری بیشههههترین همبسههههتگی را بهههها اثربخشههههی

 ،)P=.887ویژگهههیههههای بهههارز (،)Z=.865; P=.443

سهههازمانی ادارات ورزش و جوانهههان اسهههتان همهههدان دارنهههد.

; ،)Z=.891مهههههدیریت

میهههانگین و انحهههراف اسهههتاندارد متفیرههههای پهههژوهش نیهههز

; ،)Z=.710پیونههههد سههههازمانی

حا هههههی از آن اسهههههت کهههههه از میهههههان مزلفههههههههههههای

(P=.656

; ،)Z=.733تأکیههههههههدات راهبههههههههردی

فرهنگسههازمانی ،عوامههی سههبک رهبههری ،پیونههد سههازمانی

(P=.942

; )Z=.529و معیارههههههههای موفقیهههههههت

و تأکیههههدات راهبههههردی بیشههههترین نمههههره میههههانگین را در

سهههههبک رهبهههههری (P=.406
کارکنههههان (P=.695

( )Z=.497; P=.966دارای توزیههه طبیعهههی هسهههتند و

ادارات ورزش و جوانان استان همدان دارند.

جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی تمامی متفیرهای پژوهش
انحراف

اثربخشی

ویژگیهای

سبک

مدیریت

پیوند

تأکیدات

معیارهای

متغیرها

میانگین

استاندارد

سازمانی

بارز

رهبری

کارکنان

سازمانی

راهبردی

موفقیت

3/85

ویژگیهای بارز

55/52

5/54

3/85

سبک رهبری

24/58

8/48

3/89

3/89

مدیریت کارکنان

58/25

9/89

3/85

3/82

3/88

پیوند سازمانی

29/95

8/23

3/88

3/85

3/84

3/85

تأکیدات راهبردی

25/58

8/35

3/83

3/95

3/48

3/45

3/84

معیارهای موفقیت

58/95

4/35

3/89

3/48

3/45

3/88

3/85

3/85

فرهنگسازمانی

25/34

9/84

3/58

3/85

3/85

3/88

3/55

3/85

نکته :تمامی همبستگیها در سطح  7/79معنیدار هستند.
بههههاینترتیب مالحظهههه مهههیشهههود کهههه همبسهههتگی درونهههی

رگرسههیونی مههیشههوند تهها درنهایههت ،نتههایج مههدل کامههی

متفیرهههای پههژوهش در جهههت منبههت و شههدت نسههبتا قههوی

متشههکی از تمههامی متفیرهههای پههیشبههین بهها کمتههرین خطهها و

برخهههوردار اسهههت؛ بنهههابراین بههها مفرویهههات طبیعهههی بهههودن

بیشههترین قههدرت پههیشبینههی اسههتنتاد شههود .پههن از اجههرای

دادهههها و وجههود همبسههتگی میههان متفیرههها ،در مرحلههه بعههدی

این آزمهون ،نتهایج نشهان داد کهه تهوان پیشهگویی ایهن مهدل

از تجزیههههوتحلیی دادههههها از آزمهههون رگرسهههیون خطهههی

رگرسهههیونی حهههدود  7/08اسهههت کهههه ایهههن مقهههدار بههههطور

گامبهههگام استفادهشههده اسههت .از ایههن آزمههون بههه ایههن دلیههی

معنههیداری ثابتشههده اسههت (.)F= 392.88, P=.001

استفادهشهههده اسهههت تههها مکانیسهههم پهههیشبینهههی اثربخشهههی

بههه عبههارتی ،بهها حههدود  7/08تفییههرات در واریههانن نمههرات

سههازمانی ادارات ورزش و جوانههان اسههتان همههدان مشههخ

فرهنگسههههازمانی مههههیتههههوان تفییههههرات را در اثربخشههههی

شههود .در آزمههون رگرسههیون خطههی گامبهههگام ،متفیرهههای

سهههازمانی ادارات ورزش و جوانهههان اسهههتان همهههدان پهههیش-

پیشبینهههی کننهههده بهههه ترتیهههب و یکبههههیهههک وارد مهههدل

بینههی کههرد .همچنههین جزییههات بیشههتر ایههن نتههایج نشههان مههی-
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دههههد کهههه درمجمهههوم فرهنگسهههازمانی بههها یهههریب 7/88

میهههان مزلفههههههههههای فرهنگسههههازمانی ،ابعههههاد پیوسههههتگی

روی اثربخشههههههی سههههههازمانی اثههههههر معنههههههیداری دارد

سهههازمانی ،تأکیهههدات راهبهههردی ،معیارههههای موفقیهههت و

(.)t=19.82, p=.001

ویژگههیهههای بههارز ،بهتههرین پیشبین هی کننههدههای اثربخشههی

عههالوه بههر ایههن ،بهههمنظور بههرآورد اثربخشههی سههازمانی بههر

سههههازمانی در ادارات ورزش و جوانههههان اسههههتان همههههدان

اسههاس هههر یههک از مزلفههههههای فرهنگسههازمانی بهها اسههتفاده

بودنههد .جههدول شههماره  3جزییههات نتههایج آزمههون رگرسههیون

از آزمههون رگرسههیون خطههی گامبهههگام مشههخ

شههد کههه از

خطی گامبهگام را نشان داده است.

جدول  .3نتایج رگرسیون خطی گامبهگام برای پیشبینی اثربخشی سازمانی بر اساس ابعاد فرهنگسازمانی

متغیرها

ضریب اثر

خطای

ضریب اثر

استاندارد

استاندارد

استانداردشده

t

F

معنی-

نشده

داری

مالکهای موفقیت

3/23

3/35

3/52

**9/89

تأکیدات راهبردی

3/52

3/32

3/25

**5/25

ویژگیهای بارز

3/35

3/35

3/55

*2/25

تعامل سازمانی

3/39

3/32

3/54

*2/55

** P  0 / 01 * P  0 / 05

سطح

528/38

**3/335

بحث و نتیجهگیری

متمرکزشههده اسههت .بههر اسههاس ایههن مههدل مههیتههوان مشههاهده

همههانطور کههه بیههان شههد هههدف از پههژوهش حایههر بررسههی

کرد که ایهن نهوم از سهازمانههای ورزشهی عمهدتا بهر حفهظ

تعامههی بههین فرهنههگ و اثربخشههی سههازمانی ادارات ورزش

و انسهههجام نیهههروی انسهههانی و کهههار تیمهههی تأکیهههد و انتظهههار

و جوانههان اسههتان همههدان بههر اسههاس مههدل ارزشهههای رقههابتی

پیامههدهایی از قبیههی رشههد نیههروی انسههانی رادارنههد (عیههدی و

بههود .در حقیقههت ،پههژوهش حایههر بههرای پاسههخ بههه ایههن

همکاران ،9323 ،الف.)313 :

سههزال طراحههیشههده اسههت کههه اثربخشههی و فرهنهههگ در

مهمتههرین یافتههههههای پههژوهش حایههر آن بههود کههه تمههامی

سههازمانهههای ورزشههی بههر اسههاس رویکردهههای جدیههد چههه

متفیرههها و خههرده مقیاسهههای فرهنگسههازمانی همبسههتگی

تعامههیهههایی در ابعههاد یکههدیگر دارنههد .ازای هنرو ،تعههداد 999

منبهههت ،مسهههتقیم و نسهههبتا بههها یی بههها اثربخشهههی سهههازمانی

کارمنههد شههاغی در سههازمانهههای ورزشههی در ایههن مطالعههه

ادارات ورزش و جوانههان اسههتان همههدان داشههتند .پیههرو ایههن

شهههرکت کردنهههد .نتهههایج تحقیهههق نشهههان داد کهههه عمهههدتا

نتهههایج ،تجزیههههوتحلیی آزمهههون رگرسهههیون گامبههههگام نیهههز

کارمنههدان مههرد ،متأهههی ،در فا ههله سههنی  97تهها  37سههال،

نشهههان داد کهههه بههههطورکلی اثربخشهههی سهههازمانی ادارات

مقط ه کارشناسههی ،بهها پسههت سههازمانی کارشههناس و باسههابقه

ورزش و جوانههان اسههتان همههدان از طریههق ترکیههب هههر شههش

بههین  1تهها  98سههال شههاغی بودنههد .ایههن نتههایج حا ههی از آن

خههرده مقیهاس فرهنگسههازمانی پههیشبینههی مههیشههود .بهههطور

اسهههت کههههه ادارات ورزش و جوانهههان اسههههتان همههههدان از

ویههژه ،ایههن نتههایج حا ههی از آن بههود کههه معیارهههای موفقیههت

نیههروی انسههانی جههوانی برخههوردار اسههت .بههر اسههاس مههدل

و تأکیههههدات راهبههههردی بهتههههرین پیشبینههههی کننههههدههای

ارزشهههای رقههابتی اثربخشههی سههازمانی بایههد اسههتنتاد کههرد

اثربخشهههی سهههازمانی در ادارات ورزش و جوانهههان اسهههتان

کهههه کهههانون اثربخشهههی سهههازمانی ادارات ورزش و جوانهههان

همههدان بودنههد .اهمیههت ایههن ابعههاد از فرهنگسههازمانی در

اسهههتان همهههدان بهههه سهههمت انعطهههافپهههذیری و داخلهههی

اثربخشههی سههازمانهههای ورزشههی در مطالعههات گذشههته از
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نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان

قبیهههی پهههژوهش عباسهههی و همکهههاران ( )21-28 :9329بهههه

کننههد .همچنههان کههه بخههش غیرانتفههاعی بههه رشههد و تههأمین

اثبات رسیده بود .مطهابق بها ایهن مطالعهات ،بهه نظهر مهیرسهد

خهدمات مهههم اجتمههاعی و حمایههت ادامهه مههیدهههد ،ایجههاد و

کههههه ادارات ورزش و جوانههههان اسههههتان همههههدان عمههههدتا

حفههظ سههازمانهههای باکیفیهت عههالی بسههیار مهههم شههده اسههت.

موفقیههت را بههر اسههاس توسههعه منههاب انسههانی ،کههارگروهی،

بههرخالف دنیههای تجههارت ،سههازمانهههای غیرانتفههاعی یههک

تعهد کارکنهان و نگرانهی بهرای افهراد ،موفقیهت را بها داشهتن

خه پایههانی بهرای تشههخی

ایهن مویههوم وجهود نههدارد کههه

بههیهمتههاترین یهها جدیههدترین محصههو ت تعریههف مههیکننههد

چه میهزان اههداف خهود را بها موفقیهت کسهب کهردهانهد .در

کههه ایههن نتیجههه کههار یههک رهبههر نههوآور اسههت .در حقیقههت

عوض ارزیابی برنامهه تعیهین مهیکنهد کهه آیها آنهها اههداف

آن مسههئلهای کههه کلیههد مفهههومی عامههی معیارهههای موفقیههت

ههریح برنامههه را کسههب و مشههتریان را رایههی مههیکننههد.

و تأکیههدات راهبههردی اسههت ،رهبههری بههازار رقههابتی از طریههق

مطالعههات نشههان دادهانههد کههه در یههک سههازمان غیرانتفههاعی

پههرورش و توسههعه منههاب انسههانی هسههت .در حههوزه ورزش،

اثههربخش هههر یههک از اجههزای ذکرشههده در راسههتای کمههک

طالههههبپههههور و همکههههاران ( ،)02 :9329لقمههههانی (:9329

بههه اهههداف سههازمانی عمههی مههیکننههد کههه در برنامههههههای

 )997-978و رم ههههانینههههژاد و همکههههاران ( ،9323الههههف:

توسهههعه طر شهههدهاند تههها مأموریهههت را انجهههام دهنهههد و

 ،88ب )882 :نشههان دادنههد کههه بهها طراحههی مشههاغی ورزشههی

نهههوآوری را تشهههویق و یهههامن کیفیهههت باشهههند (وینانهههد و

به ههورت انگیزشههی مههیتههوان اهههداف سههازمان را از طری هق

همکاران.)992 :9794 ،

نگرشهای شفلی کارکنان محقق کرد.

بههه نظهههر مهههیرسهههد کهههه سهههازمانههههای غیرانتفهههاعی ماننهههد

بر اساس ایهن الگوهها مهیتهوان انتظهار داشهت کهه اثربخشهی

فدراسههیونههها بهههمراتب بیشههتر از سههازمانهههای دولتههی ماننههد

سههازمانی در سههازمانهههای ورزشههی بهههطور ویههژه بههه سههمت

ادارات ورزش و جوانهههان اسهههتان همهههدان از برنامههههریهههزی-

الگههوی سیسههتم بههاز و رواب ه انسههانی کشههانده خواهههد شههد.

ههههای اسهههتراتژیک و بلندمهههدتی برخهههوردار هسهههتند .چهههون

ایههن نتههایج بههرخالف یافتههههههای مطالعههات گذشههته اسههت .در

دسههتیابی بههه مأموریههتهههای سههازمانی عمههدتا در دسههتور کههار

ایهههن زمینهههه ،ابهههراهیم و همکهههاران ( )44 :9793بامطالعهههه

ایههن نههوم سههازمانهههای ورزشههی قههرار دارد ،نههه دسههتیابی بههه

سههنجش اثربخشههی فدراسههیونهههای ورزشههی کشههور عههران

اهههداف کوتههاهمههدت .مأموریههت سههازمان بهها سههطح عملکههرد

نشهههان داد کهههه بهتهههرین انعکهههاسدهنهههدهههههای اثربخشهههی

بهها  ،قابههیفهم و بهانههدازه کههافی عمومیههت دارد کههه شههاهد

سههازمانی ،الگوهههای اهههداف عقالیههی و فراینههدهای داخلههی

تفییهههرات کوچهههک باشهههد و درعینحهههال بهانهههدازه کهههافی

بودنههد .ایههن شههواهد یههدونقیض در یافتههههههای مطالعههات

محههدود اسههت تهها بتوانههد زیرسههاختی بههرای توسههعه اهههداف

گذشهههته و پهههژوهش حایهههر مهههیتوانهههد ریشهههه در ماهیهههت

طر ریزی کند.

سازمانهای مت بهوم داشهته باشهند .البتهه نبایهد از ایهن مویهوم

در وهلههه دوم طههر کههاری سیاسههت هیئتمههدیره ،قابههیفهم

غافههی بههود کههه فدراسههیونهههای ورزشههی یکنهههاد غیردولتهی

و درل اسههههت و آنههههها هرچنههههد وقههههت یکبههههار آن را

و مسههتقی هسههتند (سههجادی ،)39-91 :9382 ،امهها در مقابههی

بازبینی و یها آن را بها اثربخشهی سهازمان همسهانسهازی مهی-

ادارات ورزش و جوانهههان اسههههتانههههها از سههههاختار دولتههههی

کننههد .انتظههار مههیرود تمههامی اع ههای هیئتمههدیره بههه نحههو

تشکییشههدهاند .ازایهنرو ،مههیتههوان بیههان کههرد کههه دیههدگاه-

احسههن در جهههت منههاف سههازمان و نههه منههاف خههویش و یهها

هههههای اثربخشههههی و فرهنگسههههازمانی در سههههازمانهههههای

گههروه سههوم عمههی کننههد .درنتیجههه هیئتمههدیرههای موفههق

انتفههاعی و غیرانتفههاعی متفههاوت خواهنههد بههود .سههازمانهههای

سیاسههتهههایی دارنههد کههه بهها اخههتالف منههاف  ،هیئتمههدیره

غیرانتفههاعی ازلحهها سههرمایه و هههدف بسههیار متفاوتانههد.

کارکنههههان ،داوطلبههههان ،مشههههاورین و سههههایر مشههههارکین

بههدون توجههه بهانههدازه ،تمههامی سههازمانهههای غیرانتفههاعی

سههازمانی در ارتبههاط اسههت .عههالوه بههر ایههن ،یههک سههازمان

ویهههژگهههیههههای مهمهههی دارنهههد کهههه بهههه توانهههاییشهههان در

موفههق رهبههری دارد کههه بههه کههارش اعتمههاد کامههی دارد و

متمایزسههازی خههود بهها سههازمانهههای معمههولی کمههک مههی-

نسبت بهه مأموریهت و چشهمانهداز عالقههمنهد اسهت و مهی-
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توانههد ایههن اشههتیان را بههه دیگههران منتقههی کنههد .چهههارمین

فرهنگسههازمانی را بهههطورکلی و ابعههاد رقههابتی و تأکیههد

مشخصههه سههازمان غیرانتفههاعی اثههربخش ایههن اسههت کههه

بههر اهههداف بلندمههدت را بهههطور ویههژه در طراحههی سههاختار

داوطلبههههان و کارکنههههانی دارد کههههه خههههود را وقههههف

سههازمانههههای خههود ایجهههاد نماینهههد .البتههه نبایهههد از ایهههن

مأموریههت و بههرای دسههتیابی بههه اهههداف شههفاف و آشههکار

مویههوم غافههی بههود کههه سههاختارهای ارگانیههک بهتههر مههی-

تهالش مهیکننهد .یهک سهازمان کارآمهد بهرای کارکنهان و

تواننههد ایههن اهههداف را محقههق نماینههد ،چههون فر ههتهههای

داوطلبهههانش کهههاری مههههم درسهههت مهههیکنهههد و اطمینهههان

بسههیار مناسههبی بههرای طههر ههها و نگههرشهههای خالقانههه

حا هههی مهههیکنهههد کهههه داوطلبهههین احسهههاس مالکیهههت و

کارمنههدان فههراهم مههیشههود .در ایههن زمینههه مههیتههوان بههه

ع ویت کننهد .بهه نظهر مهیرسهد بسهیاری از سهازمانههای

سههازگاری نگههرش-سههاختار اشههاره کههرد کههه هههر چههه

موفق کارمنهدانی بها توانهاییهها و جنبههههای فکهری متنهوم

سههاختار ارگانیههکتههر و بههه سههمت الگههوی بههاز اثربخشههی

 ،سههازمان-

باشههد ،فا ههله نگههرش کارمنههدان و مههدیران بههرای تحقههق

هههای کارآمههد بهوسههیله اجههرای ارزیههابیهههای عملکههرد

اثربخشهههی سهههازمان کمتهههر خواههههد شهههد و بههههنوعی بههها

سهها نه بررسههی مههیکننههد کههه آیهها کارمنههدان بههه اهههداف

یکههدیگر همسههو مههیشههوند .درحههالیکههه اگههر سههاختار

سهها نه رسههیدهانهههد یهها نهههه (عیههدی و همکهههاران،9323 ،

مکانیههکتههر باشههد ،نمههیتههوان انتظههار داشههت کههه بههین

الههف .)318 :بهههاینترتیب مالحظههه مههیشههود کههه سههازمان-

نگهههرش کارمنهههدان و مهههدیران اخهههتالف انهههدکی وجهههود

هههای غیرانتفههاعی (داوطلبههی) ماننههد فدراسههیونههها نسههبت

داشهههته باشهههد .بنهههابراین ،انتظهههار مهههیرود کهههه در آینهههده

بههه سههازمانهههای دولتههی ماننههد ادارات ورزش و جوانههان

محققههان و مههدیران بتواننههد بهها توسههعه فرهنگسههازمانی در

اسههتانههها تمایههی بیشههتری بههه برنامهههریههزی و بهههرهوری در

منهههاب انسهههانی سهههازمان مربوطهههه ،بسهههترهای مناسهههبی در

سههههاختار خوددارنههههد .بههههه همههههین دلیههههی اسههههت کههههه

جههههت نهههوآوریههههای سهههازمان و اثربخشهههی آن فهههراهم

فرهنگسههههههازمانی ادارات ورزش و جوانههههههان اسههههههتان

نماینهههد .بههههطورکلی ،بررسهههی تعامهههی بهههین اثربخشهههی و

همهههدان توانسهههته اسهههت الگوههههای مقابهههی ایهههن ابعهههاد از

فرهنگسههازمانی از طریههق رویکههرد ارزشهههای رقههابتی

اثربخشههی سههازمانی را پههیشبینههی کنههد .بهههطورکلی نتههایج

نشان داد که اکتفها بهه متفیرههای محهدود نمهیتوانهد بهرای

مطالعههه حایههر نشههان داد کههه فرهنگسههازمانی بههه میههزان

موفقیههت سههازمانی محههی هههای ورزشههی مناسههب باشههند.

زیههادی بهها اثربخشههی سههازمانی ادارات ورزش و جوانههان

بهها توجههه بههه ماهیههت انعطههافپههذیر ورزش ،سههازمانهههای

اسهههتان همهههدان همبسهههتگی دارد و از طهههرف دیگهههر بههها

ورزشههی نیههز بایههد انعطههاف خههود را در تمههامی ابعههاد منههاب

میههزان واریههانن نسههبتا بهها یی قههدرت پههیشبینههی آن را نیههز

انسههانی ،مههالی ،مههادی ،بهههرهوری ،برنامهههریههزی ،مههدیریتی

دارد؛ بنهههابراین پیشهههنهاد مهههیشهههود کهههه مهههدیران حهههوزه

و غیههره افههزایش دهنههد تهها پاسههخگوی محههی پههرتالطم

ورزش عهههالوه بهههر حفهههظ تهههوازن الگوههههای چهارگانهههه

خود باشند.

دارنههد .همچنههین بهها ایجههاد توقعههات مشههخ

اثربخشهههی سهههازمانی در سهههازمانههههای ورزشهههی بتواننهههد
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