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 چکیده

بر اثربخشی  یسازمانفرهنگبررسی اثرات ابعاد  باهدفهای متفاوت، این پژوهش شته در بررسی مدلمحققان گذ غفلتبهبا توجه 

کارمند از هشت اداره ورزش و  999های رقابتی طراحی شد. تعداد سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان همدان بر اساس مدل ارزش

ز جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند و به دو پرسشنامه اثربخشی سازمانی نفری با استفاده ا 987جوانان استان همدان از یک جامعه 

نیز  هاآننفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی  99ها از طریق پاسخ دادند. روایی پرسشنامه یسازمانفرهنگدر ورزش و 

آزمون رگرسیون  و اثربخشی سازمانی، نتایج یسازمانگفرهنبه دست آمد. عالوه بر وجود همبستگی قوی میان  27/7و  80/7به ترتیب 

، معیارهای موفقیت (t ،92/7=β=92/4)، تأکیدات راهبردی (t ،91/7=β=93/9) نشان داد که ابعاد پیوستگی سازمانی گامبهگامخطی 

(88/8=t ،49/7=β) های بارز و ویژگی(93/9=t ،94/7=β)  ها بر اساس این یافته نی بودند.اثربخشی سازما یهاکننده ینیبشیپبهترین

-طلبند و به مدیران پیشنهاد میهای ارگانیک را میهای مختلف سازمان و ادارات ورزشی استان همدان، مدلرسد که بخشبه نظر می

 یسازماننگفرههای ورزشی بتوانند های رقابتی، در سازمانشود عالوه بر حفظ توازن الگوهای چهارگانه اثربخشی سازمانی مدل ارزش

 های خود ایجاد نمایند.  ویژه در طراحی ساختار سازمان طوربهو ابعاد رقابتی و تأکید بر اهداف بلندمدت را  یطورکلبهرا 

 .یراهبرد یداتتأک یوستگی،ورزش و جوانان، پ ی،فرهنگ، اثربخش کلیدی: گانواژ
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 ادارات ورزش و جوانان استان همدان یسازمان یبر اثربخش ینقش ابعاد فرهنگ سازمان 

 مقدمه
، 9وری، بههههره9ههههای اثربخشهههیههههای اخیهههر سهههازهدر دههههه

-هههها توجههه بسهههیاری از نظریههههسههازمان یوبرتهههر 3اییکههار

پههردازان سههازمانی را بههه خههود جلههب کههرده اسههت. سههازه 

ههههای برانگیهههز در سهههازماناثربخشهههی از مباحههه  چهههالش

انتفهههاعی و غیرانتفهههاعی اسهههت و در خصهههو  اثربخشهههی و 

عملکههرد سههازمانی نیههز توافههق زیههادی وجههود نههدارد )وینانههد 

ش چنههههههاری و ، بخهههههه999-999: 9794، 4و همکههههههاران

 8بهههودن یچندبعهههد (. بههها توجهههه بهههه98: 9323همکهههاران، 

هههای انتفههاعی و غیرانتفههاعی اثربخشههی سههازمانی در سههازمان

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

هههای ورزشههی از شههش رویکههرد گیههری اثربخشههی سههازمان

ههها شههامی رویکههرد مبتنههی اسههت. ایههن رویکههرد شههدهاستفاده

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

هههای ، رویکههرد ریههایت گههروه8فراینههدهای درونههی سههازمان

و رویکههههرد  97هههههای رقههههابتی، رویکههههرد ارزش2ذینفهههه 

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

محققههان بهها بررسههی اثربخشههی سههازمانی در  در ابتههدا نکهههیباا

ولیهههه حمایهههت ههههای اههههای ورزشهههی از دیهههدگاهسهههازمان

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

ههای اولیهه مدلی را معرفی کنند کهه عهالوه بهر تکمیهی مهدل

توانههد معیارهههای چندگانههه را بههرای سههنجش  رفیههت مههی

 ها را پوشش دهند. موفقیت سازمان

بعههدی هههای رقههابتی از پیوسههتار سهههبعههدی ارزشمههدل سههه

کنتهههرل، کهههانون توجهههه  -پهههذیریارزشهههی شهههامی انعطهههاف

کههانون توجههه خههارجی و توجههه بههه فراینههدها و  –داخلههی 

اسهههت )عیهههدی و همکهههاران،  شهههدهییتشکنتهههایج نههههایی 

تم سهه(. ایههن رویکههرد از چهههار الگههوی مبتنههی بههر سی8: 9799

                                                                                
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' 

الگههوی مبتنههی بههر  بههاز، الگههوی مبتنههی بههر اهههداف عقالیههی،

فراینههدهای درونههی و الگههوی مبتنههی بههر روابهه  انسههانی و 

ریههزی، پههذیری، منههاب ، برنامههههشههت خههرده مقیههاس انعطههاف

وری، تعامهههی سهههازمانی، ثبهههات، نیهههروی متخصههه  و بههههره

کههه در میههان ایههن  آنچههه هرحالبهههانسههجام کارکنههان اسههت. 

اسهههت و روی آن  شهههدهثابتمحققهههان  لهیوسهههبهالگوهههها 

ههای رویکهرد ارزشتوافق نظهر زیهادی دارنهد آن اسهت کهه 

ههها و اثربخشههی رویکردههها، سههازمان رقههابتی فراتههر از سههایر

کشههاند. ایههن رویکههرد بههه عنا ههر را بههه چههالش مههی هههاآن

تواننههد اثربخشههی سههازمانی کنههد کههه مههیمشههترکی اشههاره مههی

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

حهازز اهمیههت بههود کههه  چنههانآنهههای رقههابتی رویکهرد ارزش

ازمانی را در محققهههان توانسهههتند معیارههههای اثربخشهههی سههه

بنهدی کننهد و حتهی از ایهن ههای ورزشهی اولویهتفدراسیون

ههها نیههز بزردازنههد فراتههر رفتههه و بههه مقایسههه بههین فرهنههگ

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

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

هههای ورزشههی ایههران و بهها سههنجش اثربخشههی در فدراسههیون

هههای ورزشههی ن دادنههد کههه ایههن نههوم از سههازمانعههران نشهها

وری دارای اثربخشههی در الگههوی اهههداف عقالیههی و بهههره

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

ههههای رقهههابتی و بههها بررسهههی اثربخشهههی رویکهههرد ارزش

هههای ورزشههی بلژیههک نشههان داد کههه ابعههاد ریههایت باشههگاه

ورزشههکاران و ذینفعههان، کسههب اهههداف رقههابتی، جههذب 

مربیهههان نخبهههه و روابههه  و اطالعهههات سهههازمانی بهتهههرین 

هههای ورزشههی اثربخشههی در باشههگاه یهاکننههده ینههیبشیپ

هههای فنالنههد هسههتند. البتههه محققههان بهها بررسههی فدراسههیون

ورزشههی بیههان کردنههد کههه بههرای سههنجش اثربخشههی سههازمانی 

هههای رقههابتی بایههد قههدری در ورزش از طریههق مههدل ارزش

ظهر گرفتهه شهود )بهه نقهی از عیهدی و همکهاران، احتیاط در ن

ههههای ورزشهههی (، امههها در مهههورد سهههازمان311، الهههف: 9323

  دولتی این رواب  ممکن است با تعدیی مواجه شوند.

شههود مطالعههات گذشههته عمههدتا  کههه مالحظههه مههی طورهمههان

در حههوزه  موردقبههولیههک تئههوری  ارازهههبههر سههنجش یهها 

تأکیههد داشههتند، هههای ورزشههی اثربخشههی سههازمانی سههازمان

شههود کههه پیشههایندهای امهها اکنههون ایههن مسههئله مطههر  مههی
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هههای ورزشههی کدامنههد و چههه اثربخشههی سههازمانی در محههی 

هههایی دارنههد. در حقیقههت بایههد بیههان شههود کههه مکانیسههم

در مطالعهههات گذشهههته فقههه   شهههدهییشناسهههامعیارههههای 

تههوان میههزان مههی هههاآنهههایی بودنههد کههه بههر اسههاس شههاخ 

هههای ورزشههی تعیههین ن را در سههازماناثربخشههی و جهههت آ

تهوان بهه ایهن بها چهه رویکهرد و فراینهدی مهی کهنیااما ؛ کرد

مهورد  تهاکنونمعیارها رسهید، مسهئله بسهیار مهمهی اسهت کهه 

اسهههت. البتهههه اخیهههرا  محققهههان  قرارگرفتههههغفلهههت محققهههان 

انههد تهها حههدودی پیشههایندهایی را بههرای اثربخشههی توانسههته

ننههد کههه ریشههه در مبهههانی سههازمانی در ورزش شناسههایی ک

بهههار و همکههاران فههردی کارکنههان داشههتند. مههنال  شههعبانی

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

و مههدیریت روابهه ( کارمنههدان اثههر  یتیریخههود مههدابعههاد 

داری بهههههر اثربخشهههههی سهههههازمانی ادارات ورزش و معنههههی

 94/7بینههی گههذارد و تههوان پههیشجوانههان اسههتان لرسههتان مههی

. عههههالوه بهههر متفیرههههای فههههردی، رادارنهههداریهههانن آن و

بینههی اثربخشههی متفیرهههای سههازمانی نیههز بههرای سههنجش پههیش

سههازمانی بههه کههار گرفتههه شههدند. در ایههن زمینههه، ریههایی 

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

-هههای ورزشههی کههه سههالمت سههازمانی آن برقههرار باشههد مههی

نیههز افههزایش پیههدا کنههد. تههوان انتظههار داشههت تهها اثربخشههی 

عههالوه بههر ایههن، سههاختار سههازمانی نیههز عامههی کههالن دیگههری 

توانهد بهر اثربخشهی سهازمانی فهراوان مهی احتمالبههاست کهه 

هههای ورزشههی طراحههی سههازمان کهههیطوربهههتههأثیر بگههذارد، 

کارآفرینانهههه نقهههش مهمهههی در بهبهههود ویهههعیت   هههورتبه

ن، اثربخشهههی سهههازمانی دارد )سهههیفی سهههالدهی و همکهههارا

9329 :998.) 

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

انههد کههه مههدیریت دانههش تهها حههدود بیههان کههرده  ههراحتبه

ههههای توانهههد اثربخشهههی سهههازمانی در سهههازمانزیهههادی مهههی

تههر، نتههایج دقیههق طوربهههورزشههی را تحههت تههأثیر قههرار دهههد. 

، یههب  و ثبههت، کسههب و انتقههال یریکارگبهههنشههان داد کههه 

بینهههی تیهههب بیشهههترین اهمیهههت را در پهههیشدانهههش بهههه تر

اثربخشههی سههازمانی وزارت ورزش و جوانههان، کمیتههه ملههی 

هههای برتههر جمهههوری اسههالمی المزیههک و برخههی فدراسههیون

محققههان نقههش مههدیریت دانههش را  نکهههیبااایههران داشههتند. 

میهانجی کلیهدی بهرای اثربخشهی معرفهی کردنهد ، امها  منابهبه

یههک  منابهههبهسههازمان  بههر اهمیههت فرهنههگ در هههاآنتمههامی 

: 9329بههین اشههاره داشههتند )امیههدی و همکههاران، متفیههر پههیش

ای بههرای مههدیریت دانههش و ( و حتههی فرهنههگ را پایههه80

متعاقههب آن اثربخشههی سههازمانی عنههوان کردنههد )اکرامههی و 

(. در 3: 9329؛ آشههنا و همکههاران، 92: 9329نعیمههی مجههد، 

باورههها ای از در قالههب مجموعههه یسههازمانفرهنگحقیقههت 

هههای مشههترل کههه بههر رفتههار و اندیشههه اع هههای و ارزش

ای بهههرای توانهههد سرچشهههمهگهههذارد مهههیسهههازمان اثهههر مهههی

پیشههرفت بههه شههمار  درراهحراسههت و پویههایی و یهها مههانعی 

ههها (. چنههان چههه ارزش88: 9329آیههد )عباسههی و همکههاران، 

و هنجارهههای فرهنگههی در جههای شایسههته خههود قههرار گیرنههد 

 تنهانههههرونهههی برخههوردار باشهههند، و از قههدرت و تحهههرل د

بخههش میههان کارکنههان ایجههاد تواننههد نیههروی وحههدتمههی

ای کارآمههد در بسههیج نیروهههای کننههد، بلکههه قادرنههد وسههیله

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

انهههد کهههه در ایهههن زمینهههه تحقیقهههات نشهههان داده (.31-47

رهنههگ را قههوی کههه بخشههی از ایههن ف بافرهنههگهههای سههازمان

انههد )خههدادادی و از طریههق هههوش سههازمانی بههه دسههت آورده

تواننههد کارمنههدان خههود را از (، مههی908: 9329همکههاران، 

، پیشهنهاد و انتقهاد توانمنهد ا ههارنظرطریق ف های بهاز بهرای 

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

هلل اسههمت خالقیههت و نههوآوری ) ههادقی مهها امیههری و لطههف

زاده ههههههرین و همکهههههاران، ؛ شهههههیخعلی978: 9382زاده، 

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

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

 دهند. 

آن اسههت کههه  یسههازمانفرهنگچههالش در مههورد  نیتههرمهم

هههای اثههر مسههتقیم آن بههر اثربخشههی سههازمانی از طریههق مههدل

رار نگرفتهههه اسهههت و تحقیقهههات جدیهههد مهههورد آزمهههون قههه

هههای دنیسههون )امیههدی و همکههاران، عمههدتا  بههر پایههه مههدل

نههههژاد و ( و مههههدل تعههههالی سههههازمانی )سههههلمانی80: 9329

 کههههیدرحهههال. اندشهههدهیطراحههه( 998: 9329همکهههاران، 

حلقههههه مفقههههوده شههههفافیت و عملکههههرد  یسههههازمانفرهنگ

شهههود و نیازمنههد بررسههی و تعامهههی سههازمان محسههوب مههی

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

هههای ورزشههی نشههان شههواهد و مههدارل اخیههر در فدراسههیون

دهههد کههه رویکههرد جدیههدی بههرای سههنجش اثربخشههی و مههی

هههای کههه مبتنههی بههر مههدل ارزش شههدهارازه یسههازمانفرهنگ

؛ 318لهههف: ، ا9323رقهههابتی اسهههت )عیهههدی و همکهههاران، 

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

هههای مههدل ارزش کهههنیا( عههالوه بههر 313: 9283روربهها  )

انههد، از رقههابتی را بههرای اثربخشههی سههازمانی تعریههف کههرده

طهههرف دیگهههر، در یهههک رویکهههردی متفهههاوت نسهههبت بهههه 

همهههین مهههدل بهههرای ارازهههه  سهههازوکارگذشهههته، بهههر مبنهههای 

 نکهههیباانیههز اسههتفاده کردنههد.  یسههازمانفرهنگمعیارهههای 

هههههای رقههههابتی در ورزش ارزش یسههههازمانفرهنگمههههدل 

هههای اسههت، امهها در سههال قرارگرفتههه مورداسههتفادهکمتههر 

اخیهههر محققهههانی ماننهههد عباسهههی و همکهههاران )در دسهههت 

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

 مدل تأییدی و متوازن این رویکرد را گزارش دادند.

بههه دنبههال آن  درگذشههتهمحققههان  آنچهههارت بهتههر بههه عبهه

مههدت و از بودنههد، دسههتیابی بههه اثربخشههی سههازمانی در کوتههاه

طریههق متفیرهههای خههرد فههردی و سههازمانی بههود )وینانههد و 

(. امههها نبایهههد فرامهههوش کهههرد کهههه 998: 9794همکهههاران، 

مههدت ممکههن اسههت مقطعههی باشههند، یههمن تفییههرات کوتههاه

بخشههی سههازمانی، کههارکرد هههر یههک از الگوهههای اثر کهههنیا

-هها و سهازمانمتفاوتی بها توجهه بهه ماهیهت و شهرای  محهی 

رسههد کههه هههای ورزشههی دارنههد. بههه همههین دلیههی بههه نظههر مههی

بههرای ایجههاد تفییههرات پایههدار و نتههایج بلندمههدت اثربخشههی 

هههای ورزشههی بایههد بههه دنبههال تقویههت سههازمانی در سههازمان

تقویهههت ، ایجهههاد و رونیهههازاههههای کهههالن بهههود. مکانیسهههم

-یههک متفیههر کههالن سههازمانی( مههی منابهههبه) یسههازمانفرهنگ

توانههههد تفییههههرات پایههههدار و بلندمههههدت را در اثربخشههههی 

  ههورتبهسههازمانی داشههته باشههد، چههون خههود فرهنههگ نیههز 

(. 41: 9778شههود )کههامرون و کههویین، مقطعههی ایجههاد نمههی

( بیهان 9777سهیوان )در این زمینهه، ولهف و پهولتر بهه نقهی از 

ههها و باورهههای موجههود ازمانی کههه بتوانههد ارزشکردنههد سهه

هههدایت کنههد، ف ههای  یدرسههتبهدر بههین اع ههای سههازمان را 

همکههاری مشههترکی را تسهههیم نمههوده، یههادگیری سههازمانی و 

عملکهههرد و اثربخشهههی کهههی  تیهههدرنهاعملکهههرد افهههراد و 

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

  و تعامههی فرهنههگ و تحقیقههات گذشههته بههه روابهه نکهههیباا

هههای تعههالی سههازمان و اثربخشههی سههازمانی بههر اسههاس مههدل

؛ 80: 9329انهههد )امیهههدی و همکهههارن، دنیسهههون پرداختهههه

(، یههروری بههه نظههر 998: 9329نههژاد و همکههاران، سههلمانی

رسههد کههه ایههن تعامههی بههین متفیرهههای کههالن سههازمانی در مههی

هههای ورزشههی بهها رویکههردی متفههاوت و از طریههق محههی 

 طورهمههانقههرار بگیههرد.  موردمطالعهههای چندبعههدی هههمههدل

هههای رقههابتی رویکههردی اسههت کههه بیههان شههد، مههدل ارزش

هههای موجههود در مطالعههات گذشههته ههها و شههکافکههه چههالش

پوشهش متفیرههای چندگانهه و تحلیهی ههر یهک  بر اسهاسرا 

، بههر گریدعبارتبهههدهههد. قههرار مههی یموردبررسهه هههاآناز 

وان انتظهار داشهت تها ابعهاد تهاساس نتهایج مطالعهه حایهر مهی

 ییوتحلهیهههتجزههههای ورزشهههی تهههری از سهههازمانگسهههترده

آن اسههت کههه بههر  در ههددشههوند. بنههابراین، پههژوهش حایههر 

-ههای پهیشههای رقهابتی بتوانهد مکانیسهماساس مهدل ارزش

و  یسهههازمانفرهنگبینهههی اثربخشهههی سهههازمانی را از طریهههق 

 ابعاد آن تعیین نماید.

 

 تحقیق یشناسروش

وهش از نههوم تحقیقههات علههی معلههولی اسههت کههه در ایههن پههژ

آن اثربخشهههی سهههازمانی ادارات ورزش و جوانهههان اسهههتان 

شهود. بینهی مهیپهیش یسهازمانفرهنگهمدان از طریهق ابعهاد 

جامعههه آمههاری را تعههداد کههی کارمنههدان ادارات ورزش و 

دهنههد هههای اسههتان همههدان تشههکیی مههیجوانههان شهرسههتان

نفههر  999ول مورگههان، تعههداد نفههر(. بهها اسههتفاده از جههد 987)

نفهههر(،  99نفهههر(، نهاونهههد ) 99از هشهههت شهرسهههتان مالیهههر )

نفههههر(،  8نفههههر(، اسههههدآباد ) 8نفههههر(، قهاونههههد ) 4بهههههار )

نفهههر( و همهههدان  8نفهههر(، کبودرآهنهههگ ) 97تویسهههرکان )

نمونههه پههژوهش انتخههاب  عنوانبهههتصههادفی   ههورتبه( 81)

 شدند.

نامه آوری اطالعهههههات، از دو پرسشهههههجمههههه  منظوربهههههه

اسههتاندارد اسههتفاده شههد. پرسشههنامه اول مربههوط بههه پرسشههنامه 

( 23-27: 9329عباسهههههی و همکهههههاران ) یسهههههازمانفرهنگ

سههزال اسههت کههه بههر اسههاس  94ایههن پرسشههنامه دارای اسههت. 

امتیههاز تهها  9)کههامال  مخههالفم لیکههرت  یپههنج ارزشههمقیههاس 
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شههود. هههر چهههار گیههری مههیانههدازه امتیههاز( 8کههامال  مههوافقم 

 یسههازمانفرهنگ یهههااسیخههرده مقک عامههی از سههزال یهه

ههها و خصو ههیات بههارز، سههبک رهبههری را از قبیههی ویژگههی

سههازمانی، شههیوه مههدیریت کارکنههان، پیوسههتگی سههازمانی، 

-ههها و یههواب  موفقیههت انههدازهتأکیههدات راهبههردی، مههالل

 کند.گیری می

سهههنجش و تعیهههین اثربخشهههی  منظوربههههعهههالوه بهههر ایهههن، 

و جوانههههان اسههههتان همههههدان از سههههازمانی ادارات ورزش 

پرسشهههههنامه اسهههههتاندارد اثربخشهههههی سهههههازمانی در ورزش 

اسهههت.  شهههدهاستفاده( 13، ب: 9323)عیهههدی و همکهههاران، 

ههههای تخصصهههی در فدراسهههیون طوربههههایهههن پرسشهههنامه 

قهههههرار گرفهههههت و مراحهههههی  مورداسهههههتفادهورزشهههههی 

هههههای استانداردسههههازی و تحلیههههی عههههاملی آن در محههههی 

 ورزشی تأیید شد. 

( بهها معرفههی ایههن ابههزار، 13، ب: 9323و همکههاران ) عیههدی

الگههو بهههرای  4شههاخ  و  8سههزال را در قالهههب  19تعههداد 

هههای ورزشههی شناسههایی تعیههین اثربخشههی سههازمانی سههازمان

روایههی  کهههنیاکردنههد. در ایههن پههژوهش نیههز عههالوه بههر 

متخصصهههان مهههدیریت ورزشهههی تأییهههد  لهیوسهههبهپرسشهههنامه 

  نیهز نشهان داد کهه ایهن شد، آزمون یهریب آلفهای کرونبها

پرسشهههنامه از ثبهههات درونهههی بههها یی برخهههوردار اسهههت 

(80/7r=). 

هههای آمههار ههها ابتههدا از روشداده ییوتحلهیههتجزبههه منظههور 

تو هههیفی ماننهههد محاسهههبه میهههانگین، انحهههراف اسهههتاندارد و 

شناسههایی نههوم  منظوربهههغیههره اسههتفاده شههد. در مرحلههه بعههد 

( آزمهههون اسهههمیرنوف توزیههه  داده )طبیعهههی یههها غیرطبیعهههی

 قرار گرفت.  مورداستفادهکالموکراف 

همچنههین بههرای تعیهههین شههدت و جههههت همبسههتگی میهههان 

متفیرهههای پههژوهش از آزمههون یههریب همبسههتگی اسههزیرمن 

بینههی اثربخشههی پههیش منظوربهههاسههتفاده شههد. عههالوه بههر ایههن، 

سههازمانی ادارات ورزش و جوانههان اسههتان همههدان از طریههق 

از آزمههههون رگرسههههیون خطههههی  یسههههازمانفرهنگابعههههاد 

 استفاده شد. گامبهگام
 

 های تحقیقیافته
نفههههر از کارمنههههدان ادارات ورزش و جوانههههان  999تعههههداد 

اسهههتان همهههدان در پهههژوهش حایهههر شهههرکت کردنهههد. 

اسههت،  شههدهدادهنشههان  9کههه در جههدول شههماره  طورهمههان

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

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

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

 ( بودند.%9/43سال ) 98تا  1بین  باسابقه

 اطالعات تو یفی پژوهش .9جدول 

 درصد تعداد وضعیت متغیرها

 جنسیت
 %2/95 95 مرد

 %5/59 95 زن

وضعیت 

 تأهل

 %8/55 22 مجرد

 %5/88 88 متأهل

 

 سن

 %8/98 45 لهسا 53زیر 

 53تا  55

 ساله

55 4/52% 

 93تا  55

 ساله

25 5/58% 

 93باالی 

 سال

52 8/53% 

 

 تحصیالت

دیپلم و 

 ترپایین

53 5% 

 %2/54 58 کاردانی

 %2/95 95 کارشناسی

 یکارشناس

و  ارشد

 دکتری

25 4/25% 

 

پست 

 سازمانی

 %39/95 43 کارمند

 %5/52 54 کارشناس

 %2/8 8 معاون

 %5/4 8 رئیس

 

 سابقه کار

 %5/25 24 سال 9تا 

 %2/55 58 سال 59تا  4

 29تا  54

 سال

25 8/23% 

 29باالی 

 سال

55 8/55% 
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 منظوربههههپهههن از بررسهههی اطالعهههات تو هههیفی پهههژوهش، 

هههههای آمههههار آزمههههون فریههههیه ا ههههلی پههههژوهش از روش

 است. شدهاستفادهاستنباطی 

رسههیون بههه اجههرا آزمههون همبسههتگی و رگ کهههآنپههیش از  

ههها )طبیعههی یهها غیرطبیعههی بههودن ، نههوم توزیهه  دادهنههدیدرآ

اسهههمیرنوف بررسهههی  کلمهههوگروف آن( از طریهههق آزمهههون

شههد. نتههایج ایههن آزمههون نشههان داد کههه تمههامی متفیرهههای 

 ;Z=.931) یسهههههازمانفرهنگپهههههژوهش از قبیهههههی 

P=.351( اثربخشههههههههی سههههههههازمانی ،)Z=.582; 

P=.887ویژگهههی ،)( ههههای بهههارزZ=.865; P=.443 ،)

(، مهههههدیریت Z=.891; P=.406سهههههبک رهبهههههری )

(، پیونههههد سههههازمانی Z=.710; P=.695کارکنههههان )

(Z=.733; P=.656 تأکیههههههههدات راهبههههههههردی ،)

(Z=.529; P=.942 و معیارههههههههای موفقیهههههههت )

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

 ییوتحلهیههتجزکننههد کههه بههرای ایههن مفرویههات ثابههت مههی

 ها پارامتریک استفاده شود.از آزمون ها بایدداده

بررسههی همبسههتگی بههین  منظوربههه، در گههام نخسههت رونیههازا

متفیرهههها و روابههه  درونهههی متفیرههههای پهههژوهش از آزمهههون 

(. بههر 9یههریب همبسههتگی پیرسههون اسههتفاده شههد )جههدول 

 یسهازمانفرهنگاساس ایهن آزمهون بایهد گهزارش کهرد کهه 

بخشههی سههازمانی دارد. بههه میههزان زیههادی رابطههه مسههتقیم بهها اثر

دهههد کههه پیونههد سههازمانی و همچنههین ایههن نتههایج نشههان مههی

سههههبک رهبههههری بیشههههترین همبسههههتگی را بهههها اثربخشههههی 

سهههازمانی ادارات ورزش و جوانهههان اسهههتان همهههدان دارنهههد. 

میهههانگین و انحهههراف اسهههتاندارد متفیرههههای پهههژوهش نیهههز 

ههههههای حا هههههی از آن اسهههههت کهههههه از میهههههان مزلفهههههه

ی سههبک رهبههری، پیونههد سههازمانی ، عوامههسههازمانیفرهنگ

و تأکیههههدات راهبههههردی بیشههههترین نمههههره میههههانگین را در 

 ادارات ورزش و جوانان استان همدان دارند.

 پژوهش یرهایمتف یتمام یانحراف استاندارد و همبستگ یانگین،م .2جدول 
نمیانگی متغیرها انحراف  

داستاندار  

ی اثربخش

 سازمانی

 هایویژگی

 بارز

 سبک

 رهبری

 یتمدیر

 کارکنان

پیوند 

 سازمانی

 تأکیدات

 راهبردی

معیارهای 

 موفقیت

52/55 های بارزویژگی  54/5  85/3        

58/24 سبک رهبری  48/8  89/3  85/3       

25/58 مدیریت کارکنان  89/9  85/3  82/3  89/3      

95/29 پیوند سازمانی  23/8  88/3  85/3  84/3  88/3     

58/25 تأکیدات راهبردی  35/8  38/3  95/3  48/3  45/3  85/3    

95/58 معیارهای موفقیت  35/4  89/3  48/3  45/3  88/3  85/3  84/3   

34/25 سازمانیفرهنگ  84/9  58/3  85/3  85/3  88/3  55/3  85/3  85/3  

 دار هستند.معنی 79/7ها در سطح نکته: تمامی همبستگی

شهههود کهههه همبسهههتگی درونهههی مالحظهههه مهههی بیترتنیابهههه

هش در جهههت منبههت و شههدت نسههبتا  قههوی متفیرهههای پههژو

بنهههابراین بههها مفرویهههات طبیعهههی بهههودن ؛ برخهههوردار اسهههت

ههها و وجههود همبسههتگی میههان متفیرههها، در مرحلههه بعههدی داده

هههها از آزمهههون رگرسهههیون خطهههی داده ییوتحلهیهههتجزاز 

اسههت. از ایههن آزمههون بههه ایههن دلیههی  شههدهاستفاده گامبهههگام

بینهههی اثربخشهههی اسهههت تههها مکانیسهههم پهههیش شهههدهاستفاده

سههازمانی ادارات ورزش و جوانههان اسههتان همههدان مشههخ  

، متفیرهههای گامبهههگامشههود. در آزمههون رگرسههیون خطههی 

وارد مهههدل  کیهههبههههکیبهههه ترتیهههب و  کننهههده ینهههیبشیپ

، نتههایج مههدل کامههی تیههدرنهاشههوند تهها رگرسههیونی مههی

بههین بهها کمتههرین خطهها و متشههکی از تمههامی متفیرهههای پههیش

پههن از اجههرای بینههی اسههتنتاد شههود. پههیشبیشههترین قههدرت 

این آزمهون، نتهایج نشهان داد کهه تهوان پیشهگویی ایهن مهدل 

 طوربههههاسهههت کهههه ایهههن مقهههدار  08/7رگرسهههیونی حهههدود 

(. F= 392.88, P=.001اسههت ) شههدهثابتداری معنههی

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

تههههوان تفییههههرات را در اثربخشههههی مههههی سههههازمانیفرهنگ

-سهههازمانی ادارات ورزش و جوانهههان اسهههتان همهههدان پهههیش

-بینههی کههرد. همچنههین جزییههات بیشههتر ایههن نتههایج نشههان مههی
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 88/7بههها یهههریب  سهههازمانیفرهنگ درمجمهههومدههههد کهههه 

داری دارد روی اثربخشههههههی سههههههازمانی اثههههههر معنههههههی

(t=19.82, p=.001.) 

شههی سههازمانی بههر بههرآورد اثربخ منظوربههه عههالوه بههر ایههن،

بهها اسههتفاده  سههازمانیفرهنگهههای اسههاس هههر یههک از مزلفههه

مشههخ  شههد کههه از  گامبهههگاماز آزمههون رگرسههیون خطههی 

، ابعههههاد پیوسههههتگی سههههازمانیفرهنگهههههای میهههان مزلفههههه

سهههازمانی، تأکیهههدات راهبهههردی، معیارههههای موفقیهههت و 

اثربخشههی  یهاکننههده ینههیبشیپبهتههرین  ،هههای بههارزویژگههی

در ادارات ورزش و جوانههههان اسههههتان همههههدان سههههازمانی 

جزییههات نتههایج آزمههون رگرسههیون  3شههماره جههدول  بودنههد.

 را نشان داده است. گامبهگامخطی 

سازمانیفرهنگبینی اثربخشی سازمانی بر اساس ابعاد برای پیش گامبهگام. نتایج رگرسیون خطی 3جدول 

05/0P* 01/0P** 
 

 گیریبحث و نتیجه

کههه بیههان شههد هههدف از پههژوهش حایههر بررسههی  طورهمههان

تعامههی بههین فرهنههگ و اثربخشههی سههازمانی ادارات ورزش 

هههای رقههابتی و جوانههان اسههتان همههدان بههر اسههاس مههدل ارزش

بههود. در حقیقههت، پههژوهش حایههر بههرای پاسههخ بههه ایههن 

اسههت کههه اثربخشههی و فرهنهههگ در  شههدهیطراحههسههزال 

هههای ورزشههی بههر اسههاس رویکردهههای جدیههد چههه سههازمان

 999، تعههداد رونیههازاهههایی در ابعههاد یکههدیگر دارنههد. تعامههی

هههای ورزشههی در ایههن مطالعههه کارمنههد شههاغی در سههازمان

شهههرکت کردنهههد. نتهههایج تحقیهههق نشهههان داد کهههه عمهههدتا  

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

 باسههابقهسههازمانی کارشههناس و مقطهه  کارشناسههی، بهها پسههت 

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

اسهههت کههههه ادارات ورزش و جوانهههان اسههههتان همههههدان از 

نیههروی انسههانی جههوانی برخههوردار اسههت. بههر اسههاس مههدل 

هههای رقههابتی اثربخشههی سههازمانی بایههد اسههتنتاد کههرد ارزش

ن کهههه کهههانون اثربخشهههی سهههازمانی ادارات ورزش و جوانههها

پهههذیری و داخلهههی اسهههتان همهههدان بهههه سهههمت انعطهههاف

تههوان مشههاهده اسههت. بههر اسههاس ایههن مههدل مههی متمرکزشههده

ههای ورزشهی عمهدتا  بهر حفهظ کرد که ایهن نهوم از سهازمان

و انسهههجام نیهههروی انسهههانی و کهههار تیمهههی تأکیهههد و انتظهههار 

)عیههدی و  رادارنههدپیامههدهایی از قبیههی رشههد نیههروی انسههانی 

 (.313، الف: 9323همکاران، 

هههای پههژوهش حایههر آن بههود کههه تمههامی یافتههه نیتههرمهم

همبسههتگی  سههازمانیفرهنگ یهههااسیخههرده مقمتفیرههها و 

منبهههت، مسهههتقیم و نسهههبتا  بههها یی بههها اثربخشهههی سهههازمانی 

ادارات ورزش و جوانههان اسههتان همههدان داشههتند. پیههرو ایههن 

نیهههز  گامبههههگامآزمهههون رگرسهههیون  ییوتحلهیهههتجزنتهههایج، 

اثربخشهههی سهههازمانی ادارات  یطورکلبههههه نشهههان داد کههه

ورزش و جوانههان اسههتان همههدان از طریههق ترکیههب هههر شههش 

 طوربهههشههود. بینههی مههیپههیش سههازمانیفرهنگ اسیههخههرده مق

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

 یهاکننههههده ینههههیبشیپو تأکیههههدات راهبههههردی بهتههههرین 

جوانهههان اسهههتان  اثربخشهههی سهههازمانی در ادارات ورزش و

در  سههازمانیفرهنگهمههدان بودنههد. اهمیههت ایههن ابعههاد از 

هههای ورزشههی در مطالعههات گذشههته از اثربخشههی سههازمان

ضریب اثر  متغیرها

استاندارد 

 نشده

خطای 

 رداستاندا

ضریب اثر 

 استانداردشده

t F  سطح

-معنی

 داری

  89/9** 52/3 35/3 23/3 های موفقیتمالک

38/528 

 

 25/5** 25/3 32/3 52/3 تأکیدات راهبردی 335/3**

 25/2* 55/3 35/3 35/3 های بارزویژگی

 55/2* 54/3 32/3 39/3 تعامل سازمانی
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 ادارات ورزش و جوانان استان همدان یسازمان یبر اثربخش ینقش ابعاد فرهنگ سازمان 

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

رسهد اثبات رسیده بود. مطهابق بها ایهن مطالعهات، بهه نظهر مهی

کههههه ادارات ورزش و جوانههههان اسههههتان همههههدان عمههههدتا  

ا بههر اسههاس توسههعه منههاب  انسههانی، کههارگروهی، موفقیههت ر

تعهد کارکنهان و نگرانهی بهرای افهراد، موفقیهت را بها داشهتن 

کننههد همتههاترین یهها جدیههدترین محصههو ت تعریههف مههیبههی

کههه ایههن نتیجههه کههار یههک رهبههر نههوآور اسههت. در حقیقههت 

ای کههه کلیههد مفهههومی عامههی معیارهههای موفقیههت آن مسههئله

هبههری بههازار رقههابتی از طریههق و تأکیههدات راهبههردی اسههت، ر

. در حههوزه ورزش، هسههتپههرورش و توسههعه منههاب  انسههانی 

: 9329(، لقمههههانی )02: 9329پههههور و همکههههاران )طالههههب

، الههههف: 9323نههههژاد و همکههههاران )( و رم ههههانی978-997

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

ق تههوان اهههداف سههازمان را از طریههانگیزشههی مههی  ههورتبه

 های شفلی کارکنان محقق کرد.نگرش

تهوان انتظهار داشهت کهه اثربخشهی بر اساس ایهن الگوهها مهی

ویههژه بههه سههمت  طوربههههههای ورزشههی سههازمانی در سههازمان

الگههوی سیسههتم بههاز و روابهه  انسههانی کشههانده خواهههد شههد. 

هههای مطالعههات گذشههته اسههت. در یافتههه بههرخالفایههن نتههایج 

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

هههای ورزشههی کشههور عههران سههنجش اثربخشههی فدراسههیون

ههههای اثربخشهههی دهنهههدهنشهههان داد کهههه بهتهههرین انعکهههاس

سههازمانی، الگوهههای اهههداف عقالیههی و فراینههدهای داخلههی 

هههای مطالعههات در یافتههه ضییههدونقبودنههد. ایههن شههواهد 

توانهههد ریشهههه در ماهیهههت گذشهههته و پهههژوهش حایهههر مهههی

بهوم داشهته باشهند. البتهه نبایهد از ایهن مویهوم های متسازمان

 یردولتههیغ نهههادکیهههای ورزشههی غافههی بههود کههه فدراسههیون

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

ههههها از سههههاختار دولتههههی ادارات ورزش و جوانهههان اسههههتان

-تههوان بیههان کههرد کههه دیههدگاه، مههیرونیههازا. اندشههدهییتشک

هههههای در سههههازمان سههههازمانیفرهنگهههههای اثربخشههههی و 

هههای انتفههاعی و غیرانتفههاعی متفههاوت خواهنههد بههود. سههازمان

. انههدمتفاوتسههرمایه و هههدف بسههیار  ازلحهها غیرانتفههاعی 

هههای غیرانتفههاعی ، تمههامی سههازمانانههدازهبهبههدون توجههه 

شهههان در ههههای مهمهههی دارنهههد کهههه بهههه توانهههاییگهههیویهههژ

-یهههای معمههولی کمههک مههمتمایزسههازی خههود بهها سههازمان

کننههد. همچنههان کههه بخههش غیرانتفههاعی بههه رشههد و تههأمین 

دهههد، ایجههاد و خهدمات مهههم اجتمههاعی و حمایههت ادامهه مههی

 عههالی بسههیار مهههم شههده اسههت. تیههفیباکهههای حفههظ سههازمان

هههای غیرانتفههاعی یههک دنیههای تجههارت، سههازمان بههرخالف

کههه خه  پایههانی بهرای تشههخی  ایهن مویههوم وجهود نههدارد 

انهد. در بها موفقیهت کسهب کهردهچه میهزان اههداف خهود را 

اههداف  ههاآنکنهد کهه آیها عوض ارزیابی برنامهه تعیهین مهی

کننههد.  ههریح برنامههه را کسههب و مشههتریان را رایههی مههی

انههد کههه در یههک سههازمان غیرانتفههاعی مطالعههات نشههان داده

در راسههتای کمههک  ذکرشههدهاثههربخش هههر یههک از اجههزای 

هههای هکننههد کههه در برنامههبههه اهههداف سههازمانی عمههی مههی

و  تههها مأموریهههت را انجهههام دهنهههد اندشهههدهطر توسهههعه 

نهههوآوری را تشهههویق و یهههامن کیفیهههت باشهههند )وینانهههد و 

 (.992: 9794همکاران، 

ههههای غیرانتفهههاعی ماننهههد رسهههد کهههه سهههازمانبههه نظهههر مهههی

هههای دولتههی ماننههد بیشههتر از سههازمان مراتببهههههها فدراسههیون

-ریهههزیهادارات ورزش و جوانهههان اسهههتان همهههدان از برنامههه

ههههای اسهههتراتژیک و بلندمهههدتی برخهههوردار هسهههتند. چهههون 

هههای سههازمانی عمههدتا  در دسههتور کههار دسههتیابی بههه مأموریههت

هههای ورزشههی قههرار دارد، نههه دسههتیابی بههه ایههن نههوم سههازمان

مههدت. مأموریههت سههازمان بهها سههطح عملکههرد اهههداف کوتههاه

کههافی عمومیههت دارد کههه شههاهد  انههدازهبهو  فهمقابههیبهها ، 

کهههافی  انهههدازهبه حهههالنیدرعات کوچهههک باشهههد و تفییهههر

محههدود اسههت تهها بتوانههد زیرسههاختی بههرای توسههعه اهههداف 

 ریزی کند.طر 

 فهمقابههی، رهیمههدئتیهدر وهلههه دوم طههر  کههاری سیاسههت 

آن را  بههههارکیوقههههت  هرچنههههد هههههاآنو درل اسههههت و 

-سهازی مهیبازبینی و یها آن را بها اثربخشهی سهازمان همسهان

بههه نحههو  رهیمههدئتیهرود تمههامی اع ههای کننههد. انتظههار مههی

احسههن در جهههت منههاف  سههازمان و نههه منههاف  خههویش و یهها 

موفههق  یهارهیمههدئتیه جهههیدرنتگههروه سههوم عمههی کننههد. 

 رهیمههدئتیههههایی دارنههد کههه بهها اخههتالف منههاف ، سیاسههت

، مشههههاورین و سههههایر مشههههارکین داوطلبههههانکارکنههههان، 

سههازمان  سههازمانی در ارتبههاط اسههت. عههالوه بههر ایههن، یههک

موفههق رهبههری دارد کههه بههه کههارش اعتمههاد کامههی دارد و 

-منهد اسهت و مهیانهداز عالقههنسبت بهه مأموریهت و چشهم
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توانههد ایههن اشههتیان را بههه دیگههران منتقههی کنههد. چهههارمین 

مشخصههه سههازمان غیرانتفههاعی اثههربخش ایههن اسههت کههه 

داوطلبههههان و کارکنههههانی دارد کههههه خههههود را وقههههف 

اهههداف شههفاف و آشههکار  مأموریههت و بههرای دسههتیابی بههه

کننهد. یهک سهازمان کارآمهد بهرای کارکنهان و تهالش مهی

کنهههد و اطمینهههان داوطلبهههانش کهههاری مههههم درسهههت مهههی

کنهههد کهههه داوطلبهههین احسهههاس مالکیهههت و حا هههی مهههی

ههای رسهد بسهیاری از سهازمانع ویت کننهد. بهه نظهر مهی

ههای فکهری متنهوم هها و جنبههموفق کارمنهدانی بها توانهایی

-ن بهها ایجههاد توقعههات مشههخ ، سههازماندارنههد. همچنههی

هههای عملکههرد اجههرای ارزیههابی لهیوسههبه کارآمههدهههای 

کننههد کههه آیهها کارمنههدان بههه اهههداف سهها نه بررسههی مههی

، 9323دی و همکهههاران، انهههد یهها نهههه )عیههسهها نه رسههیده

-شههود کههه سههازمانمالحظههه مههی بیترتنیابههه(. 318الههف: 

ههها نسههبت هههای غیرانتفههاعی )داوطلبههی( ماننههد فدراسههیون

هههای دولتههی ماننههد ادارات ورزش و جوانههان بههه سههازمان

وری در ریههزی و بهههرهههها تمایههی بیشههتری بههه برنامهههاسههتان

. بههههه همههههین دلیههههی اسههههت کههههه خوددارنههههدسههههاختار 

ادارات ورزش و جوانههههههان اسههههههتان  سههههههازمانیفرهنگ

همهههدان توانسهههته اسهههت الگوههههای مقابهههی ایهههن ابعهههاد از 

نتههایج  یطورکلبهههکنههد.  بینههیاثربخشههی سههازمانی را پههیش

بههه میههزان  سههازمانیفرهنگمطالعههه حایههر نشههان داد کههه 

زیههادی بهها اثربخشههی سههازمانی ادارات ورزش و جوانههان 

اسهههتان همهههدان همبسهههتگی دارد و از طهههرف دیگهههر بههها 

بینههی آن را نیههز میههزان واریههانن نسههبتا  بهها یی قههدرت پههیش

شهههود کهههه مهههدیران حهههوزه بنهههابراین پیشهههنهاد مهههی؛ دارد

زش عهههالوه بهههر حفهههظ تهههوازن الگوههههای چهارگانهههه ور

ههههای ورزشهههی بتواننهههد اثربخشهههی سهههازمانی در سهههازمان

و ابعههاد رقههابتی و تأکیههد  یطورکلبهههرا  سههازمانیفرهنگ

ویههژه در طراحههی سههاختار  طوربهههبههر اهههداف بلندمههدت را 

ههههای خههود ایجهههاد نماینهههد. البتههه نبایهههد از ایهههن سههازمان

-ارگانیههک بهتههر مههی مویههوم غافههی بههود کههه سههاختارهای

هههای تواننههد ایههن اهههداف را محقههق نماینههد، چههون فر ههت

هههای خالقانههه ههها و نگههرشبسههیار مناسههبی بههرای طههر 

تههوان بههه شههود. در ایههن زمینههه مههیکارمنههدان فههراهم مههی

سههاختار اشههاره کههرد کههه هههر چههه -سههازگاری نگههرش

تههر و بههه سههمت الگههوی بههاز اثربخشههی سههاختار ارگانیههک

ارمنههدان و مههدیران بههرای تحقههق باشههد، فا ههله نگههرش ک

بههها  ینوعبههههاثربخشهههی سهههازمان کمتهههر خواههههد شهههد و 

اگههر سههاختار  کهههیدرحههالشههوند. یکههدیگر همسههو مههی

تههوان انتظههار داشههت کههه بههین تههر باشههد، نمههیمکانیههک

ان اخهههتالف انهههدکی وجهههود نگهههرش کارمنهههدان و مهههدیر

رود کهههه در آینهههده بنهههابراین، انتظهههار مهههیداشهههته باشهههد. 

در  سههازمانیفرهنگران بتواننههد بهها توسههعه محققههان و مههدی

، بسهههترهای مناسهههبی در منهههاب  انسهههانی سهههازمان مربوطهههه

ههههای سهههازمان و اثربخشهههی آن فهههراهم جههههت نهههوآوری

، بررسهههی تعامهههی بهههین اثربخشهههی و یطورکلبههههنماینهههد. 

هههای رقههابتی از طریههق رویکههرد ارزش سههازمانیفرهنگ

وانهد بهرای تنشان داد که اکتفها بهه متفیرههای محهدود نمهی

هههای ورزشههی مناسههب باشههند. موفقیههت سههازمانی محههی 

هههای پههذیر ورزش، سههازمانانعطههافبهها توجههه بههه ماهیههت 

ورزشههی نیههز بایههد انعطههاف خههود را در تمههامی ابعههاد منههاب  

ریههزی، مههدیریتی وری، برنامهههانسههانی، مههالی، مههادی، بهههره

و غیههره افههزایش دهنههد تهها پاسههخگوی محههی  پههرتالطم 

 خود باشند.
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 منابع
( 5) 8، های مدیریت آموزشینوآوری. "سازمانیفرهنگتوسعه مدیریت دانش بر پایه "(. 5552نعیمی مجد آرزو ) ،رامی محمودکا

 .55-55، 55پیاپی 

با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی  سازمانیفرهنگارتباط "(. 5555مظفری امیراحمد ) ،تندنویس فریدون ،امیدی علیرضا

 .535-88، 23( پیاپی 5) 2، دو فصلنامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. "های ورزشی ایرانبرخی سازمان سازمانی در

در تسهیل اقدامات مدیریت  سازمانیفرهنگنقش "(. 5552غفوری داوود ) ،مرادی صالح علیرضا ،عسگری ناصر ،آشنا مصطفی

 .22-5(، 5) 9، اطالعاتمدیریت فناوری . "دانش

تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد "(. 5555عباسی همایون ) ،عیدی حسین ،بخش چناری امین

 .28-25(، 5) 5 مطالعات مبانی مدیریت در ورزش،. "سازمانی )مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان(

های هوش رابطه بین مؤلفه"(. 5552اعلمی کشکی معصومه ) ،سیدعامری میرحسن ،کاشف میرمحمد ،خدادادی محمدرسول

 .585-589(، 5) 9، مدیریت ورزشی. "آذربایجان شرقی بدنییتتربدر اداره کل و ادارات  سازمانیفرهنگسازمانی و 

. "در سکوت سازمانی در بخش دولتی سازمانیفرهنگتبیین نقش "(. 5553براتی الهام ) ،علی اصغر  فانی ،حسن  فردییدانا

 .82-45، 8، تیانداز مدیریت دولچشم

بررسی رابطه بین سالمت روانی و اثربخشی در اداره کل "(. 5555مهدی )  سعادت ،دوستدار محمد ،رضایی صوفی مرتضی

 .82-45(، 2) 5. های کاربردی در مدیریت ورزشیپژوهش. "ورزش و جوانان استان گیالن

. ی در ورزش: با تأکید بر مالحظات شغلی و نگرشیمدیریت منابع انسانلقمانی محسن )در دست چاپ(.  ،نژاد رحیمرمضانی

 رشت: انتشارات دانشگاه گیالن.

-پژوهش. "های شغلی داوران فوتبال ایرانمقایسه ویژگی"، الف(. 5555پورسلطانی حسین ) ، لقمانی محسن ، نژاد رحیمرمضانی

 .44-99(، 5) 2. های کاربردی در مدیریت ورزشی

های شغل در ورزش: شواهدی مطالعه تجربی مدل ویژگی"، ب(. 5555حسین )  پورسلطانی ، محسن  لقمانی ، نژاد رحیمرمضانی

 .985-995(، 5) 4، مدیریت ورزشی. "از داوران فوتبال

برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی "(. 5552نظری وحید ) ،پور مهدیطالب ،حسینی عماد ،رئیسی محتبی

 .49-58(، 5) 9، مدیریت ورزشی. "ورزشی منتخب کشورهای سازمانی در سازمان

 سوم. . تهران. انتشارات سمت، چاپ"ورزشی هایسازمان مدیریت"(. 5585سید نصراله )  سجادی

. ": کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایرانسازمانیفرهنگارتقاء "(. 5555میرفخرالدینی حیدر ) ،دانشور مریم ،رمضانعلی  نژادسلمانی

 .592-528، 59( پیاپی 5) 4، مدیریتبهبود 

تأثیر ساختار کارآفرینانه بر "(. 5555سیفی سالدهی مهدی ) ،احسانی محمد ،هاشم  چیانکوزه ،یمحمدهادسیفی سالدهی 

 .254-259، 55، مطالعات مدیریت ورزشی. "جمهوری اسالمی ایران بدنییتترباثربخشی سازمانی در سازمان 

بینی اثربخشی سازمانی بر اساس هوش هیجانی مدیران پیش"(. 5552عزیزی احمدرضا ) ،فانی نصراهللعر ،بهار غالمرضاشعبانی

 .58-55(، 5) 5. های کاربردی در مدیریت ورزشیپژوهش. "ورزشی استان لرستان

در مدیران  سازمانیفرهنگبرآورد میزان خالقیت از "(. 5553الهه )  پیرعالئی ،تجاری فرشاد ،زاده هریس محبوبشیخعلی

 .558-55، 55، مدیریت ورزشی. "های ورزشیسازمان

دو ماهنامه توسعه انسانی . "بر خالقیت سازمانیفرهنگبررسی تأثیر "(. 5585سعید )  اهلل زادهلطف ، منصور  صادقی مال امیری

 .525-539، 8، پلیس

. "سازمانیفرهنگی سازمانی: نقش سبک رهبری و تأثیر هوش هیجانی مدیران بر کارآفرین"(. 5552گلشاهی بهنام ) ،صفری علی

 .232-585(، 5) 4، توسعه کارآفرینی
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بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری طراحی مدل پیش"(. 5552وحید )  ایرانی ، میثم  روحانی ،لقمانی محسن ، پور مهدیطالب

 .53-85، (2) 2. های کاربردی در مدیریت ورزشیپژوهش. "ای فوتبال ایرانمربیان حرفه

 . تهران: چاپ اول. مرکز آموزش مدیریت دولتی.سازمانیفرهنگ(. 5582) یمحمدعل طوسی

-( بر مبنای مدل ارزشOCAI) سازمانیفرهنگاعتباریابی ابزار "(. 5552نژاد انوشیروان )کاظم ،سجادی نصراهلل ،همایون  عباسی

 5. و فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتید. "ورزشی ی( هاها )فدراسیون( در سازمانCVFهای رقابتی )

(9 ،)89-58. 

در  سازمانیفرهنگتبیین مدل "لقمانی محسن )در دست چاپ، الف(.  ،عیدی حسین ،سجادی سیدنصراهلل ،عباسی همایون

 .مدیریت و توسعه ورزش. "های ورزشی جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون

های فدراسیون سازمانیفرهنگبررسی توازن الگوهای "(. ، بمحسن )در دست چاپ لقمانی ،عیدی حسین ،عباسی همایون

 .مطالعات مدیریت ورزشی. "های رقابتیورزشی ایران بر اساس مدل ارزش

های تحلیل الگوهای اثربخشی در فدراسیون"، الف(. 5555عسگری بهمن ) ،یوسفی بهرام ،نژاد رحیمرمضانی ،عیدی حسین

 .583-545(، 2) 4 مدیریت ورزشی،. "های رقابتییکرد ارزشورزشی بر اساس رو

-گیری اثربخشی فدراسیونمعرفی ابزار اندازه"، ب(. 5555اخالق اسماعیل )ملک ،بهرام  یوسفی ،نژاد رحیمرمضانی ،عیدی حسین

 .85-45، 22، مطالعات مدیریت ورزشی. "های رقابتیهای ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش

و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزشی  سازمانیفرهنگرابطه بین "(. 5555مرتضی )  دوستی ،مجتبی قاسمی سیانی

 .53-25(، 5) 5، مطالعات مبانی مدیریت در ورزش. "معلولین

. "نحلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازما سازمانیفرهنگ"(. 5555مسعودی زهرا ) ،اصغریعلفانی  ،کردنائیج اسداهلل

 .585-585(، 2) 52، سازمانیفرهنگمدیریت 

 . تهران: چاپ اول. مرکز آموزش مدیریت دولتی.سازمانی فرهنگ(. 5582) یمحمدعل طوسی

-( بر مبنای مدل ارزشOCAI) سازمانیفرهنگاعتباریابی ابزار "(. 5552نژاد انوشیروان )کاظم ،سجادی نصراهلل ،همایون  عباسی

 5 دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.. "ورزشی ی( هاها )فدراسیونسازمان( در CVFهای رقابتی )

(9 ،)89-58. 

در رشته مدیریت ورزشی.  ارشد یکارشناس نامهیانپا. های شغلی داوران فوتبال ایرانبررسی ویژگی(. 5555لقمانی محسن )

 بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن.دانشکده تربیت

 .524-555، 5، پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی. "با رهبری سازمانیفرهنگرابطه بین نوع "(. 5588واستی علی )یزدخ
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