
 

2022 / Vol. 9 / No. 1 / Pages 25-43 

 
Shahrood University of 

Technology 

DOI: 10.22044/SHM.2022.9475.2173 

Mudīriyyat-i manābi̒-i insānī dar varzish  
(Journal of Human Resource Management in Sport) 

Research Paper   

 

Effect of Organizational Transparency on Organizational Ambidexterity 

with Mediating Role of Human Capital Synergy and of Documentation 

Experiences (Case Study of Tehran Sports and Youth Administrations) 

Salman Robati1, Ali Fahimi Nejad2, Bagher Morsal3, Seyed Reza Hosseininia4 

1. PhD Student in Sport Management, Faculty of Humanities, Shahrood Branch, Islamic Azad University, 

Shahrood, Iran. 

2. Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Humanities, Shahrood Branch, Islamic Azad University, 

Shahrood, Iran. 

3. Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Humanities, Shahrood Branch, Islamic Azad University, 

Shahrood, Iran. 

4. Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shahrood 

University of Technology, Shahrood, Iran. 

Received: 24 June 2020                                                                                                                                         Accepted: 27 December 2020  

Extended Abstract 

Summary 

Each organization consists of various components that are in action and reaction with each other, and 

the performance of the organization is between them. Hence, the management is complex and difficult 

in such a system. The framework and modeling of the organization's system help us achieve a better 

understanding of its integrity by simplifying the system (1). The framework of the organizational issues 

increases the chances of finding the correct and logical responses to solve them, and understanding its 

basic mechanisms is easier (2). An overview of the Internal Sport Management Research in the country 

shows that the performance management and human resource management system in the country's 

sports organizations have limited analytical frameworks, and requires acceptable models for 

understanding the organization's performance and its environmental feedback on it. The behavior of the 

organization applies. Along with the challenges and developments in the country's sports environment, 

the executive and governmental organizations of the country are also faced with new challenges and 

requirements, with an additional pressure on their managers. The new challenges and requirements are 

described with new concepts (3). This work focuses on the issue of low performance of the sports and 

youth departments and its analysis through new components in order to provide solutions to improve it. 

Therefore, four specialized categories-which have a high capability in predicting and guiding the 

performance system of the sports and youth departments in today's environmental conditions-are 

examined and included; system transparency is the use of experience, positive synergy, and 

performance.  

Introduction 

A review of research works has shown that the four variables of organizational transparency, 

organizational ambiguity, human capital enhancement, and documentation of experiences in the 

country's sports organizations have not been described and correlated so far. However, the discussed 

variables play a key role in the performance of sports organizations in the today's environment, and 

based on the fact that in the previous research works, none of these variables have been studied in 
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domestic sports management studies. Therefore, it is necessary to pay attention to the country's sports 

management researchers, and provide sufficient information to the managers. The aim of this research 

work was to investigate the effect of organizational transparency on the organizational ambidexterity 

with the mediating role of human capital synergy and of documentation experiences in the Tehran sports 

and youth administrations. 

The necessity of research is explained in several aspects: first, these concepts have not been studied in 

the sports organizations in the country, while their desirability in these organizations is very necessary. 

Along with these vacuums mentioned in the domestic research works, despite the knowledge produced 

in the foreign investigations, this information alone is not effective for the analysis and management of 

the structural-functional aspects in the sports organizations of the country, and is a necessary indigenous 

and specialized research in completing and applying them. In this regard, the sports and youth agencies 

in the Tehran province are one of the largest sports organizations in the country, based on the importance 

of urban sports services, requiring an efficient and consistent management system for the modern 

conditions. 

Methodology and Approach 

The present work was descriptive-correlational in terms of the applied purpose in terms of the field data 

collection method. The statistical population consisted of all the employees of the sports and youth 

departments in the Tehran province. For sampling, all departments were considered as a comprehensive 

organizational system. A sufficient number of statistical samples were selected to test the model in the 

Smart Payals software. The basis for determining the sample based on 10 to 20 times the number of 

questions related to the main variables has the highest number of questions in the model (Davari and 

Rezazadeh, 2016). Therefore, the basis for the organizational transparency variable (12 questions) was 

15 times, and the number of samples was estimated to be 180 (12 * 15 = 180). The statistical sampling 

was done by the random sampling method among the youth sports departments of the Tehran province 

(General Administration of Provinces and Cities). Out of 200 distributed questionnaires (in person, 

social media, and e-mail), 179 questionnaires were received, of which 172 questionnaires were fully 

answered and analyzed. The personal characteristics of the respondents included: mean age, 34.36; 

related work experience, 12.84; gender ratio, 42% female and 58% male; education ratio, 0.35 bachelor, 

0.41 master, and 0.14 doctorate. The research tool was a questionnaire containing 40 questions for four 

variables (and 9 dimensions) on a 5-point Likert scale. For the research validation, using the content 

validity method (11 experts), and reliability (Cronbach's alpha), the construct validity (model fitting) 

was evaluated and verified. 

Results and Conclusion  

In the factor analysis of the dimensions of variables, the three components including the transparency 

of activities (0.89), transparency of laws (0.82), and transparency of resources (0.80) had a significant 

role in explaining the organizational transparency, respectively. The employees’ experiences (0.90) and 

managers' experiences (0.86) also explain the documentation of experiences in a significant way, 

respectively. The effectiveness of performance (0.93) and the culture of teamwork (0.89) also had a 

significant role in explaining the synergistic variable of the employees, respectively. The components 

of exploitation (0.94) and exploration (0.93) had a more significant role in explaining the organizational 

duality, respectively. The direct relationship path analysis showed that organizational transparency with 

coefficients of 0.71, 0.46, and 0.72, respectively, had a significant effect on the documenting 

experiences, employee synergy, and organizational ambiguity. Documentation of experiences with 

coefficients of 0.43 and 0.46, respectively, had a significant effect on the staff synergy and ambiguity. 

The employee synergy with a coefficient of 0.35 had a direct and significant effect on the organizational 

ambiguity. The sub-test for indirect relationships showed that the indirect effect of organizational 

transparency on the organizational ambiguity was significant through both mediation of experience 

documentation (0.43) and employee synergy (0.36). Based on the results obtained, the mediating effect 
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of documenting experiences was greater than that of staff synergy. The direct effect of organizational 

transparency on the organizational ambidexterity was more than the indirect effect. Therefore, e-

readiness, although having a significant effect on the organizational ambiguity, is enhanced by the 

intervention of two mediating variables. Thus the application of organizational transparency of the youth 

and sports departments can lead to a higher performance when integrated with the HRM system. 

Keywords: Transparent Organization, Ambiguous Organization, Organizational Experiences, 

Organizational Synergy, Sports Organization. 
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 چکیده

سی  هدف از این پژوهش هدف: سازمانی اثربرر سوتوانی بر شفافیت  سازی میانجی با سازمانی دو ستند  افزاییهم و تجربیات م

  تهران بود. استان جوانان و ورزش ادارات در انسانی سرمایه

سی:روش صیفی روش تحقیق شنا ستگی  -از نوع تو ستان  یتمام را یآمار هجامع. بودهمب کارکنان ادارات ورزش و جوانان ا

به روش اس الافزار اسککمارت پیآماری به تعداد قابم کفایت برای آزمون مدل در نرم نمونه .(نفر 650) دادندتشککلیم می تهران

 5بُعد( در مقیاس  9)سوال برای چهار متغیر  40ای شامم پرسشنامهنفر(. ابزار پژوهش،  172انتخاب شد )ای طبقهکککک  تصادفی

نظر(، پایایی )آلفای کرونباخ( و صککا   11با اسککتفادا از روش روایی محتوایی ) ابزار پژوهشلیلرت بود. اعتبارسککنجی  ایگزینه

 روایی سازا )برازش مدل( ارزیابی و تأیید گردید.

 کارکنان و افزاییهم، اتیتجرب یمسککتندسککازداری بر معنیمسککتقیم و اثر  سککازمانی شککفافیتکه نشککان داد  نتایج ها:یافته

 شفافیت سازمانیآزمون روابط غیرمستقیم نشان داد که اثر . (72/0و  46/0، 71/0 )به ترتی  با ضرای  دوسوتوانی سازمانی دارد

 دار است. ( معنی36/0) کارکنان افزاییهم( و 43/0) اتیتجرب یمستندسازاز مسیر هر دو میانجی  دوسوتوانی سازمانیبر 

ساس نتایج گیری:نتیجه شفافیت  مستقیمبود. همچنین اثر بیشتر  کارکنان افزاییهماز  اتیتجرب یمستندسازاثر میانجی  ،برا

هر چند اثر قابم توجهی بر  شککفافیت سککازمانیبنابراین  ؛بودبیشککتر آن مسککتقیم غیراز اثر  دوسککوتوانی سککازمانیبر  سککازمانی

ادارات ورزش  ارتقای شفافیت سازمانیرو شود. از اینبیشتر می دو متغیر میانجیاما این اثر با مداخله  ،دارد دوسوتوانی سازمانی

 به عمللرد باالتری منجر شود که با سیستم مدیریت منابع انسانی تلفیق شود. دتوانوقتی می و جوانان

 .یورزش سازمان، سازمانی افزاییهم، سازمان دوسوتوان، تجربیات سازمانی، ن شفافسازما :های کلیدیواژه

  نژادعلی فهیمی :نویسنده مسئول

 E - mail: afahimi77@gmail.com 09151705146تلفن:  
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 مقدمه

 .ها استعمللرد سازمان برآیند بین آنهستند و  یلدیگر با کنش و واکنش  ال در که شدا اجزای مختلف تشلیم از هر سازمانی

 که کندمی کمک ما سیستم سازمان به سازیبندی و مدلچارچوب. است دشوار و پیچیدا سیستمی مدیریت در چنین رواز این

صحیح و  هایپاسخ یافتن شانس سازمان بندی مسائمچارچوب. یابیم دست آن تمامیت از بهتری درک به سیستم سازیسادا با

ی مدیریت ورزشی مرور تحقیقات داخل. (1) کندمی ترآسان را آن اساسی سازوکارهای برد و درکمی باال را هامنطقی برای  م آن

محدود  های تحلیلیچارچوب ورزشی کشور دارای هایدهد که سیستم مدیریت عمللرد و منابع انسانی در سازمانکشور نشان می

عمللرد سازمان و بازخورد محیطی آن بر روی رفتار سازمان  که هایی استریسک درک برای قبول قابم هایمدل نیازمند بودا و

های اجرایی و دولتی ورزش کشور نیز همزمان ها و تحوالت روز افزون محیط ورزش کشور، سازمانهمراا با چالشکنند. می اعمال

ها و الزمات جدید با مفاهیم نماید. چالشها وارد میشوند که فشار مضاعفی بر مدیران آنها و الزامات جدیدی مواجه میبا چالش

. این پژوهش بر مساله توان عمللردی پایین ادارات ورزش و جوانان و تحلیم آن از طریق (2) شوندجدید توصیف و معناسازی می

باالیی در پیش  یتکه قابل -با بررسی چهار مقوله تخصصی  رو،از اینهای نوین برای ارائه راهلارهای ارتقای آن متمرکز بود. مولفه

شفافیت  ،شامم کهپرداخته شد  -بینی و هدایت سیستم عمللردی ادارات ورزش و جوانان در شرایط محیطی امروزی دارند 

تر و مبتنی بر ادبیات افزایی مثبت و توان عمللردی بود. این چهار مقوله را به صورت کاربردیسیستم، بلارگیری تجربیات، هم

سازی نظام پاسخگویی، ارتقای هملاری و هم افزایی توان شامم توسعه شفافیت سازمانی و پیادایت میعلمی روز در  وزا مدیر

 ها و توسعه قابلیت چند سوتوانی دانست. بین کارکنان، مستندسازی تجربیات و دانسته

ها مورد بررسی قرار با آن ابتدا ضرورت دارد به تعریف و مبانی این متغیرها پرداخته شود و سپس تحقیقات پیشین در ارتباط

شفافیت است. ضرورت و مزایای  سازمانی شفافیتاولین متغیر مورد مبحث برای ارتقای عمللرد ادارات ورزش و جوانان بگیرد. 

های سیستم سازمانی هنوز دارای و ارتباط آن با سایر مولفهشفاف بودن اما چگونگی  ؛های امروزی کامال واضح استدر سازمان

نفعی در یک فرهنگ باز سازمانی و هملاری سالم و صادقانه مورد نیاز هر ذی 1. شفافیت سازمانیپیچیدگی و ابهامات زیادی است

سازمانی در شفافیت . (3) طور شفاف از سازمان دریابدخود را به یهاگیرد تا نیازمندیاست که با یک سازمان در تعامم قرار می

ها بر قابلیت دسترسی به شود. مفهوم اصلی شفافیت در سازمانسازی و تحلیم میسازی نظام پاسخگویی مفهومراستای پیادا

منظور شلم دادن به نظراتشان، در دارد. یک سازمان شفاف، سازمانی است که افراد درون و بیرون آن بتوانند بهاطالعات داللت 

شود که مورد اقدامات و فرآیندهای درون آن سازمان، اطالعات مورد نیازشان را به دست آورند. شفافیت سازمانی موج  می

اکثر  .(4) نفعان قرار بگیردطور قابم فهم در اختیار ذیعیت موجود سازمان بهنیاز دربارا عمللرد، تصمیمات و وض اطالعات مورد

های سازمان شفافیت ای که رتبه ایران براساس شاخصبه گونه ؛های ایرانی در زمینه شفافیت عمللرد ضعیفی دارندسازمان

ها عمللرد بسته سازمان. است که این رقم نیز شاهدی بر این ضعف گستردا است 136کشور جهان  178بین  (2018) المللیبین

شود ها مینفعان داخلی سازمانهای ایرانی نه تنها موج  بدبینی بسیاری از ذیو عدم توجه به شفافیت در بسیاری از سازمان

 سازد.میها با مشلم مواجه بلله ورود به عرصه جهانی را برای بسیاری از سازمان

ند همزمان دو یا چند رویلرد را در پیش بگیرند و چند نوع استراتژی را بلار نباید بتوا هاسازمان امروز، به دلیم شرایط محیطی

برای مثال در ادارات ورزش و جوانان  .است شدا تریمفهوم پیچیدا و مدیریت عمللرد قابلیت عمللردی به همین دلیمببرند. 

های مختلف در توسعه ورزش نیاز دهی نهادها و نقشمنابع و آمایش ورزش همگانی با ورزش رقابتی، مشارکتتعادل بین تامین 

توانایی عمللرد دو یا چند گانه و  تی همزمان به ادارات ورزش و جوانان کمک خواهد کرد تا  به قابلیت عمللردی دوگانه دارد.

                                                           
1. Organizational Transparency 
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قابلیت عمللردی دوگانه یا چندگانه در ادبیات امروز علم  عمم برسانند. رسالت خود در قبال اقشار مختلف جامعه را بهتر به

ترین متغیر در بین محققان برای بررسی قابلیت . دوسوتوانی مصطلح(5) شودتعریف و تفسیر می 1مدیریت تحت عنوان دوسوتوانی

استخراج  .است سیستم سازمان برداری دربهرااکتشاف و  نیتوازن ب یدوسوتوانسادا  فیتعرعمللرد چندگانه سازمان است. 

را در بر  طیمح ریمتغ یدر واکنش به تقاضا رییو تغ ینوآور یسازمان برا ییو اکتشاف توانا روزانه یهاتیدر فعال یعمللرد عال

موجود خود را استخراج و  یهاتیقابل توانندیکه م شودشناخته می ییهاسازمانویژگی  دوسوتوانی این عالوا بر .(6) گیرندمی

 دو دسته به صورت تواندیم یسازمان یدوسوتوانبرداری، عالوا بر اکتشاف و بهرارا کشف کنند.  یدیجد یهاهمزمان فرصت

مثال  ها؛تیانواع مختلف فعال یمجزا برا یساختارها جادیا یعنی یساختار ی. دوسوتوانی توصیف شودتیو موقع یساختار

در امور سازمان افراد  وا دها و است که یزمان ،یتیموقع ی. دوسوتوانبرداریبهراصرفا  ایهستند  یصرفا اکتشاف ایکه  ییهاسازمان

  .(7)  ق انتخاب دارندی و استخراج یاکتشاف یهاتیفعال نیخود ب

قرار گرفته است نیز مرتبط با منابع انسانی و مشترک که به عنوان یلی از متغیرهای مورد بررسی این پژوهش  مفهوم سومی که

های یادگیری جنبهترین مهم از یلیبا مدیریت دانش است و بر مقوله دانش و تجربه افراد داللت دارد. تجربیات منابع سازمانی 

اما برای  ،است ندایآ یهاتیطور مؤثر در فعالآنها به یریکارگو به نیشیپ یهامستمراز آموختهسازمانی است و بیانگر استفادا 

است که  یمجموعه اسناد و مدارک هیته ،2یمستندساززی شوند. مستندسا باید سازمانافراد در  اتیتجربدستیابی به این اهداف 

زی دهد. مستندساینشان م میبا تحل آن را یو نگهدار یبهرا بردار یاز شروع تا خاتمه آن و چگونگ تیفعال کیو تحقق  نیتلو ریس

 گیردصورت میارتباطات و  فرایندها ،هابرنامه هایی ماننددر محورو  به تفلیک وظایف سازمان مانند مدیران و کارکنان اتیتجرب

 هاتیبا محدود شود وناقص یا پراکندا انجام می شهیهم تجربیات با وجود اهمیت و کارکردهای باالیی که دارد یمستندساز اما ؛(8)

و عدم اعتماد و تمایم به بیان تجارب  ندایدر آ یفعل طیتلرار شرابودن دور از انتظار  دیدگاا مانند ؛همراا است و موانع زیادی

مرا م  ،یریگمیتصم ،مساله و ضرورت: رکن داردچهار  زمانیسا. هر تجربه (9) خود یا شنیدن تجارب دیگران به ویژا در مدیران

 وسعهرا جهت ت یو گروه یفرد اتیاز تجرب یریاملان استفادا و بلارگ باید بتواند یمستندساز. (10) آن میو تحل جینتا واجرا 

 فراهم سازد. یسازمان

در سازمان با  3افزاییهای دیگر مورد بحث در مساله قابلیت عمللردی ادارات ورزش و جوانان، بحث سینرژی یا همیلی از  لقه

 سیستم شلم گرفته است کهدر کنار هم  تیظرف ای وا د، قابلیتچند  پذیریبیانگر جمع رویلرد منابع انسانی است. هم افزایی

آنها از جمع اثرات  یکه اثر کل یچند عامم به طور یمجزا ی. هملار(11) هاستتیظرف ای قابلیتفراتر از  اصم جمع آن  دیجد

و در  وزا مطالعات  شودیم تیفعال ایاثر  دیباعث تشد ییافزاهم .(12) باشد شتریب دیآیآنها که به صورت مستقم به دست م

افزایی بیشتر متاثر از فرهنگ کار . همشودیواژا استفادا م نیاز ا یمیبازدا ت شیو افزا یگروه یهاتیاثر فعال انیب یبرا تیریمد

تک تک کارکنان در بستر ارتباطات و  تر، عمللرددر بیان کاربردی. (13) گرددگروهی است و با میزان اثربخشی ارزیابی می

به دلیم ماهیت  ،توان گفتن اساس میبرای .(14) انجامدیم ندایفزا عمللردو به  ابدییم کینرژیس تیخاص یجمع هملاری

ادارات ورزش و جوانان هم بیشتر نیازمند  های ورزشی مانندهای انسانی در آن، سازماناجتماعی ورزش و برجسته بودن نقش

  افزایی هستند و ظرفیت بالقوا باالیی در آن دارند.هم

در تحقیقات داخلی و مطالعات های پیشین مورد نقد قرار بگیرند. پژوهشجهت تبیین بهتر مساله پژوهش ضرورت دارد تا 

را  (رانیا ییمایشرکت هواپ) سازمانی شفافیت ارتقای نوآورانه بر ( اثر رهبری2014نقوی و فراهانی )د سی ؛های کشورسازمان

 یتلنولوژ یهادر سازمان یدوسوتوان( غال  بودن هر کدام از انواع 2014) و هملاران ینیممب. (15) معنی داری گزارش کرد

                                                           
1. Ambidextrous 
2. Documentation 

3. synergy 



   
  1شماره  /9سال  /1400 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

31 

طالبی و هملاران . (16) ی سازمان گزارش کردندو زمان یابعاد ساختار( را وابسته به و متقابم یلیتفل ،یمتوازن، گردش) محور

و  یمظلوم. (17) ( نشان دادند که مستندسازی تجربیات بر کنش ارتباطی سیستماتیک کارکنان اثر قابم توجهی دارد2015)

های مولفه وابسته بهات سازمانی را رییتغ سازی تغییر و موفقیتدر ظرفیت مستندسازی تجربیاتنقش ( 2015) انیدچیسف

را های مالک شرکتدر  ییهم افزا شیافزا یکارهاساز و  (2015)ی فشارک یو هاشم یانارک یعسگر .(18) دانندساختاری می

 با سازمانی دوسوتوانی ( رابطه2016) و هملاران رضوی .(14) دندانیها مشرکتاین  یاثربخش و ینیارزش آفرتحت تاثیر 

 هیآموزش سرما تیفیک (2015) یقیرف .(6) ددنگزارش کر یداریمعنرا  (یکامپیوترخدمات های شرکت)در  راهبردی کارآفرینی

 سازمانی تجارب مستندسازی (2017) . زمانی(12) داندمی یو نوآور اترییتغ ت،تعامال سازمانی در افزاییهمی را وابسته به انسان

 داندتجربیات می تسهیمبرنامه و  کنترلو ، پایش برنامهاجرا  ،ریزیبرنامهشامم ای مر له چندفرایند  ها رادانشگاا درمدیران 

 جوانان و ورزش کم ادارا وریو بهرا کارکنان با عمللرد سازمانی ساختار و ارتباطات و اطالعات ( بین فناوری2016) لیاقت .(10)

 میانجی با اداری فساد کاهش بر سازمانی شفافیت ( تأثیر2016و عظیمی ) یدرویش. (19) داری گزارش کردمعنیفارس رابطه 

. (3) دار گزارش کردغیرمعنیدار و به صورت غیرمستقیم )بیمارستان ورامین( را به صورت مستقیم معنی سازمانی گری اعتماد

انه، نوآوروابسته به رفتار  کینرژیسهای کشور گزارش کرد که خاصیت در سازمان ییافزاهم( در تحلیم مفهومی 2018) وندفرج

های خدماتی با نقش اثر دوسوتوانی سازمانی بر عمللرد سازماننیز  (2017)و هملاران  آذر .(11) محوری استتعاملی و تیم

هم گزارش  (2017) و هملاران یمظلوم. (5) را دارای میزان قابم توجه اما پیچیدا عنوان کردندهای محیطی گری پویاییتعدیم

 رمضانی .(20) ای و علّی مبتنی بر فرهنگ سازمانی استی، زمینهعوامم محتوای متاثر از مستندسازی تجربیات یالگو کردند که

 استان جوانان و ورزش کم ادارا فرهنگی نگرشی و نقش میانجی متغیرهای با اداری عمللرد بر سازمانی شفافیت تاثیر( 2017)

-سازماندانش  تیریدر مد ینقش مستندسازنشان دادند که بیشترین ( 2017) این یا یو ر یدینو. (21) دار بودمعنی مازندران

 منابع مدیریت ( در بررسی متغیرهای مشابه با متغیرهای این پژوهش، اثر2018) آسایش .(9) است هاپروژا های علمی در  وزا

شرقی را  آذربایجان استان جوانان و ورزش کم ادارا در دانش مدیریت میانجی با سازمان اثربخشی بر سازمانی فرهنگ و انسانی

 و ورزش کم ادارا سازمانی عمللرد بر مدیریت اطالعاتی هایسیستم ( تأثیر1397) قدیمی  لیمی .(22) دار گزارش کردمعنی

ها در سازمان یسازمان تیشفاف شیافزا( 2018و هملاران ) میانداری. (23) دار گزارش کردشرقی را معنی آذربایجان استان جوانان

 .(4) پیامدها تعریف کردگر، راهبردها و ای، علی، مداخلهرا در چارچوب مفعومی عوامم زمینه یدولت یو نهادها

 یابیدست یبرا یتیعنوان ظرفسازمان را به در یدوسوتوانساختاری شدن قابلیت  (2004) 1بسونیو گ انیجول در تحقیقات خارجی،

دار ( نقش عوامم محیطی در مستندسازی تجربیات را معنی1201) 2و دوبلریجانسون . (24) کنندیم پذیری بیانبه رقابت

 3و گریلینگ هالچمی. (25) های فناوری و رقابتی را تعیین کنندا دانستگر مولفهمیانجی و مداخلهاما نقش  ،گزارش کرد

کوردال . (26) دار گزارش کردهای دولتی را معنیپاسخگویی سازمان و اللترونیک در ارتقای شفافیت نقش اجرای دولت (2013)

های امروزی به عنوان راهلارهای مشارکتی و سازمان مدیریت تغییر در و یلپارچه را برای ها( شفافیت فعالیت2015) 4و تمپینی

( و ابعاد )اکتشاف ایوالی، ساختاری و زمینه( گزارش کردند که نوع )مت2017) و هملاران 5آنسیلو .(27) کندمی کلیدی معرفی

افزایی ( نقش هم2018. جی و هملاران )(28) برداری( دو سوتوانی بر قابلیت عمللردی و عمللرد اثر قابم توجهی داردو بهرا

( رابطه بین 2018) 6. منچیتلی(13) های ملی را وابسته به سبک مدیریت ستادی گزارش کردندنیروی انسانی در عمللرد سازمان
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( بلوغ اللترونیلی 2018) 1. جوشی و اسالم(29) را مثبت و قابم توجه گزارش کردندکارکنان  یرفتارها و مستندسازی تجربیات

و  2سانتوس. (30) گزارش کرد ترین عامم پایدارسازی و ارتقای کیفیت خدمات دولتی در کشورهای در  ال توسعهرا مهم

 3پامنت. (31) داری گزارش کردرا معنی ی سازمانیابیبازارمنابع انسانی در عمللرد آمیخته  افزاییهمنقش  (2019) هملاران

پاسخگویی  . عمدا این اثر به خاطرشودمی یدولتی سب  کاهش فساد ادار یهادر بخش تیکه شفاف گزارش کردند( 2019)

ورزشی  هایباشگاا در استراتژیک چابلی به ( نشان داد که دوسوتوانی سازمانی بر دستیابی2019) 4شیه  .(32) گیردصورت می

ها از های تفریحی گزارش کرد که مجموعه( در بررسی دوسوتوانی در سازمان2020و هملاران ) 5ووسان .(33) اثرگذار است

 دانش، استراتژی و زنجیرا تامین خدمات بر آن اثرگذار هستندمتغیرهای مرتبط با کارکنان و مدیریت منابع انسانی، مدیریت 

های بین ابعاد ساختاری و محتوایی در سازمان افزاییهم( 2005و هملاران ) 6ولفدر تحقیقات خارجی  وزا ورزش؛  .(34)

نیروی انسانی  افزاییهمدانند و نشان دادند که ابعاد محتوایی ارتباط بیشتری با ورزشی را وابسته مقوله رهبری و استراتژی می

-بیشتر متاثر از ویژگی راافزایی در سیستم گردشگری ورزشی ( هم2011) 7زیاکس و کاستا .(35) نسبت به ابعاد ساختاری دارند

 را یورزشهای سازمان رانیمددر  یخرد شغل (2014و هملاران ) 8تزگاردیف. (36) اندگزارش کرداهای جغرافیایی و اجتماعی 

افزایی منابع هم( 2014و هملاران ) 9جلسون. (37) تعیین کردند تیو خالق یذهن تیدانش و تجارب و قابلشامم دو منظر 

داند و تاکید تیم و هواداران می های کادر مدیریتی، کادر خدماتی، کادر مربیگری،را در بخش یورزش هایباشگاادر  سانیان

 افزایی تحت تاثیر عوامم ساختاری و محیطی درونی و بیرونی قرار خواهد گرفتکنند که در شرایطی بحرانی و چالشی هممی

های ورزشی را وابسته به نقش سرمایه انسانی و نوع مشارکت سازی در سازمانزیهای مجا( چالش2015) 10. هانگ و شائو(38)

ورزشی گزارش کردند که کار  هایدر سازمان افزاییهم( در بررسی 2016) 11آراجو و داویدس .(39) گزارش کردا استها آن

 تعیین کنندا را نگرشی، دانشی و ساختاری عوامم( 2018) 12لیلساک ل واکر. (40) ترین عامم در این زمینه استتیمی مهم

 .(41) ورزش گزارش کرد ملی های سازمان شفافیت

سرمایه انسانی و مستندسازی تجربیات  افزاییهممرور تحقیقات نشان داد که چهار متغیر شفافیت سازمانی، دوسوتوانی سازمانی، 

متغیرهای بحث شدا نقش کلیدی  اند. این در  الی است کهنشدا سنجیورزشی کشور توصیف و ارتباط هایتاکنون در سازمان

اساس اینله در تحقیقات قبلی هیچلدام از این متغیرها در مطالعات  های ورزشی در محیط امروزی دارند و بردر عمللرد سازمان

ضرورت دارد مورد توجه محققان مدیریت ورزشی کشور قرار بگیرند  وراز ایناند. مدیریت ورزشی داخم کشور مورد بررسی نبودا

قابم تبیین است: نخست اینله تاکنون این  جنبه ضرورت پژوهش از چندو اطالعات قابم اکتفایی در اختیار مدیران قرار دهند. 

ها ها در این سازماندر  الی که مطلوبیت آن ؛اندهای ورزشی کشور مورد بررسی قرار نگرفتهمفاهیم به صورت تخصصی در سازمان

ی هاهای ورزشی کشور بلله در سایر سازماندوم اینله ارتباط چندگانه بین این متغیرها نه تنها در سازمان؛ بسیار ضروری است

ها مهم باط بین آنها در سازمان، اطالع از ارتبررسی قرار نگرفته است در  الی که عالوا بر شناخت وضعیت آن ددیگر کشور مور

های ذکر شدا در تحقیقات داخلی، با وجود دانش تولید شدا در تحقیقات خارجی این اطالعات به تنهایی است. در کنار این خالء
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های ورزشی کشور قابم اکتفا نیستند و الزم است تحقیقات عمللردی در سازمان -های ساختاریبرای تحلیم و مدیریت جنبه

در همین راستا ادارات ورزش و جوانان استان تهران یلی از  ها صورت بگیرد.تلمیم و کاربردی سازی آنبومی و تخصصی در 

اساس اهمیت خدمات ورزش شهری نیازمند سیستم مدیریتی کارآمد و منطبق  های ورزشی کشور است که بربزرگترین سازمان

ارتباط آن با سایرعوامم کلیدی مانند تجربیات،  ،و هم الزم است شفافیت سازمانی نیاز به ارزیابی داردبرای شرایط امروزی است. 

، رواز اینافزایی و عمللرد سازمان بررسی شود زیرا بیانگر ضعف این متغیرها به خودی خود بیانگیر یک بحران بالقوا است. هم

و کمتر آشلار آن به ارائه راهلارهای  شناسی ابعاد تخصصی توان با تحلیم وضعیت این متغیرها در این سازمان عالوا بر آسی می

هم  یانجیبا نقش م یسازمان یبر دوسوتوان  شفافیت سازمانیاثر براین اساس هدف از پژوهش  اضر بررسی  مناس  اقدام نمود.

امعه به عنوان ج. دلیم انتخاب این سازمان بودمستندسازی تجربیات در ادارات ورزش و جوانان استان تهران  افزایی کارکنان و

بندی مبانی مدل مفهومی پژوهش براساس جمع وجود شواهد فراوان از اثرات متغیرهای مذکور در این سازمان است.آماری 

براساس مدل، شفافیت  ای به صورت زیر تدوین شدا است.نظری، نتایج تحقیقات پیشین و شواهد مختلف سازمانی و رسانه

سرمایه انسانی متغیرهای میانجی و دوسوتوانی سازمانی متغیر وابسته  افزاییهمسازمان متغیر مستقم، مستندسازی تجربیات و 

 است.

 

 

 مدل مفهومی پژوهش .1 شکل
Figure 1. Conceptual model of research 

 شناسیروش

 هجامع. بودها میدانی آوری داداهدف کاربردی، از نظر روش جمع نظر ازهمبستگی،  -توصیفی تحقیق از نظر نوع ،تحقیق  اضر

 سیستمبه مثابه یک  اداراتهمه گیری برای نمونه دادند.تشلیم می کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران یتمام را یآمار
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. 2انتخاب شد 1اسالافزار اسمارت پیآماری به تعداد قابم کفایت برای آزمون مدل در نرم نمونهسازمانی در نظر گرفته شد. جامع 

. (42) دارای بیشترین سوال در مدل تعداد سواالت مربوط به متغیر×  20تا  10باشد: رویلرد زیر می تعیین نمونه براساسمبنای 

نفر برآورد گردید  180تعداد نمونه برابر در نظر گرفته شد و  15سوال( مبنای  12) شفافیت سازمانیبرای متغیر  رواز این

گیری به صورت تصادفی از بین ادارات ورزش جوانان استان تهران )ادارا کم استان (. نمونه آماری به روش نمونه180=15×12)

 179های اجتماعی و ایمیلی( های  ضوری، شبلهپرسشنامه توزیع شدا )به روش 200ها( انجام گردید. از بین و شهرستان

مشخصات  .پرسشنامه به طور کامم پاسخ دادا شدا بودند و مورد تحلیم قرار گرفتند 172ها نامه دریافت شد که از بین آنپرسش

= انحراف  930/0) 84/12، سابقه شغلی مرتبط = انحراف معیار( 826/0) 36/34میانگین سنی  ،فردی پاسخ دهندگان شامم

 14و  ارشدکارشناسیدرصد  41، کارشناسی درصد 35مرد، نسبت تحصیالت درصد  58درصد زن و  42، نسبت جنسیت معیار(

 دکتری بود درصد

شنامه  س صلی و  38شامم ابزار پژوهش پر سیار  -1ای لیلرت بود )گزینه 5ها در مقیاس بُعد آن 9سوال برای چهار متغیر ا ب

ابزار روایی محتوایی . ندبازنویسی شد متغیرهای پژوهش در زمینه از تحقیقات پیشین هاپرسشنامهموافقم(. بسیار  -5 م تامخالف

ستفادا شامم صا   11نظر  از با ا شی و  4نظر  سپس 7مدیر ورز شی تایید گردید.  ستاد مدیریت ورز ضری  پایایی پایایی ) ا

 گزارش شدا است. هاشد که در بخش یافتهارزیابی آن ( و روایی سازا )برازش مدل( ترکیبی

 های پژوهشرسشنامهمشخصات پ. 1جدول 

Table 1. Specifications of research questionnaires 

 دوسوتوانی سازمانی افزایی کارکنانهم اتیتجرب یمستندساز شفافیت سازمانی پرسشنامه

 پژوهش مبنا

 عظیمی و درویش

 میانداری و( 2016)

 (2018) هملاران و

، (2017) اینیا یو ر یدینو

توکلی و  ، ضیایی(2016)زمانی 

( و زمانی و هملاران 2015)

(2014) 

، (2015)ی قیرف

 (،2017) وندفرج

 سانتوس و هملاران

(2019) 

و  آذر (،2015) و هملاران ضویر

و  انیجول، (2017 هملاران )

(، فدریک 2004) بسونیگ

(2011،) 

 2 2 2 3 ابعاد

 10 9 8 11 تعداد سوال

میزان چولگی و کشیدگی تمام متغیرهای پژوهش بیرون  ی پژوهش،هادادا توزیعبررسی چگونگی چولگی برای بر اساس آزمون 

با توجه به ساختار پیچیدا مدل، توزیع غیرنرمال عمدا متغیرها و نوع . بودها غیر نرمال ، لذا توزیع داداشتندقرار دا ±2 بازا از

 اس استفادا شد. لااسمارت پیافزار ها از نرمبرای تجزیه و تحلیم یافته ،پیش فرض تحلیم محقق

 هایافته

شدا مدل کلی تشلیمآزمون روابط گیری، مدل ساختاری و از سه بخش مدل اندازا اسالپیتحلیم با استفادا از روش  و تجزیه

 کار شوند که متغیر پنهان نیز در سطوح مختلف بهمی بندییمهای پنهان و آشلار تقسدسته متغیر های مدل در دویراست. متغ

ها( هر بعد همراا با آن بعد است و روابط میان سؤاالت و ابعاد در این گیری شامم سؤاالت )شاخصاند. بخش مدل اندازابردا شدا

ل اصلی پژوهش است و مطرح در مد یهاگیرد. بخش مدل ساختاری نیز  اوی تمامی سازاتحلیم قرار می و بخش مورد تجزیه

شود. در بخش مدل کلی که شامم هر ها در این قسمت مورد تمرکز و توجه واقع میها و روابط میان آنمیزان همبستگی سازا

                                                           
1. smart pls 

هایی مانند مورگان یا کوکران محاسبه کرد و باید از روش معرفی شدا توسط خود نرم افزار استفادا کرد )داوری و نرم افزار پی ال اس نمونه را نباید با روش برای . 2

 (2016رضازادا، 
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بدین ترتی  در ادامه د. شوبا تائید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامم می ،گیری و ساختاری استدو بخش مدل اندازا

 شود.پرداخته می و کلی مدل، ساختاری گیریبخش اندازا سهازش به ارزیابی و بر

ها در سازا مربوط به سنجه بیشتر بارهای عاملینشان داد که بارهای عاملی  اصم از اجرای مدل  :گیریهای اندازهبرازش مدل

برای  و شودشناخته میعنوان معیاری برای اعتبار همگرا به (AVE)شدا متوسط واریانس استخراج .باشندمی 4/0باالتر از  ،خود

بررسی روایی واگرای  بودند. 5/0باالتر و مساوی  AVEباشد. نتایج خروجی از مدل برای  5/0مساوی و باالتر از باید مطلوب بودن 

ها و جذر مقادیر مبستگی بین سازاهای این ماتریس  اوی مقادیر ضرای  هشود که خانهگیری، از ماتریسی  اصم میمدل اندازا

AVE برتری پایایی  ر داد.آمدا روایی واگرای مدل در سطح سازا را مورد تأیید قرا مربوط به هر سازا است. براساس نتایج بدست

بار  میزانو هایشان با یلدیگر با توجه به همبستگی سازاا در آن است که پایایی ساز( α)کرونباخ ی نسبت به آلفا (CR) ترکیبی

تمامی متغیرهای  2. مطابق جدول است 7/0مساوی و باالی مطلوب میزان  هر دو شاخصبرای البته شود. عاملی استفادا می

 باشند.یم 7/0پنهان دارای مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالی 

 معیاربیشتر متغیرهای پژوهش به در سطح مطلوبی قرار دارند.  R2دهد که میزان یم( نشان 2جدول ): ارزیابی مدل ساختاری

Q2 بینی ضعیف، به ترتی  نشان از قدرت پیش 35/0و  15/0 ،02/0سه مقدار  وسازد بینی مدل را مشخص میقدرت پیش

 ؛قوی است مدل دارای قدرت پیش بینی ،شودیمشخص م 2با توجه به جدول . آن سازا دارد یهامتوسط و قوی در قبال شاخص

های مذکور عمدا شاخص 2براساس جدول  است. 35/0بزرگتر از  نزدیک یا ها دارای شدتسازا بیشترچرا که قدرت پیش بینی 

 ها از برازش مطلوبی برخوردار است.بنابرین مدل در این شاخص ؛از سطح مطلوبی برخوردار هستند

 ش مدلهای برازخالصه شاخص .2جدول 

Table 2. Summary of model fit indicators 

AVE CR 2R 1SSO 2SSE -1:2 Q متغیر

SSE/SSO Communalities بینیپیش 

000/596/1 زابرون 91/0 61/0 شفافیت سازمانی  909/817  49/0  قوی نسبتاً - 

000/197/1 67/0 86/0 56/0 شفافیت قوانین  659/805  33/0  قوی نسبتاً 57/0 

000/596/1 78/0 89/0 52/0 منابع شفافیت  049/034/1  35/0  بسیار قوی 54/0 

000/596/1 65/0 82/0 69/0 هاشفافیت فعالیت  244/976  39/0  قوی نسبتاً 59/0 

000/596/1 72/0 90/0 65/0 کارکنان افزاییهم  266/969  39/0  بسیار قوی - 

000/596/1 80/0 84/0 67/0 یمیفرهنگ کار ت  980/029/1  36/0  بسیار قوی 74/0 

000/596/1 86/0 78/0 63/0 عمللرد یاثربخش  963/922  42/0  بسیار قوی 65/0 

  یمستندساز

 اتیتجرب
66/0 87/0 59/0 000/596/1  567/011/1  37/0  بسیار قوی - 

000/596/1 73/0 80/0 60/0 رانیمد اتیتجرب  485/047/1  34/0  بسیار قوی 71/0 

000/596/1 81/0 80/0 68/0 کارکنان اتیتجرب  915/870  45/0  بسیار قوی 70/0 

000/596/1 63/0 96/0 63/0 یسازمان یدوسوتوان  436/124/1  29/0  بسیار قوی - 

000/197/1 87/0 85/0 61/0 اکتشاف  529/616  48/0  بسیار قوی 59/0 

000/596/1 89/0 86/0 64/0 داریبهرا  424/935  41/0  بسیار قوی 57/0 

 

                                                           
1. SSO: هاجمع مقادیر مربع مربوط به شاخص  

2. SSE: زای درونهای سازابینی شاخصجمع مربع مقادیر خطا در پیش  
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 دتوانمی آمدا توسط این فرمول شاخص برازش کم مدل محسوب شود. مقادیر بدست 1GOFمعیاری کلی  :مدلبرازش کلی 

 یمنظور توضیح در رابطه با اجزا به بندی شوند. در سه سطح ضعیف، متوسط و قوی تقسیم 36/0و  25/0 ،1/0با سه مقدار 

̅̅ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠ان کرد که؛عفرمول فوق، باید اذ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ که معیار نامبردا  به آن باشد. با توجهمیانگین اشتراکی هر سازا می هنشان ̅

 .گیردمورد تأیید قرار می "بسیار قوی"رازش کلی مدل در  د ب لذاباشد، می 67/0 برابر

 

ساس مرا م قبلی و مدل نهایی پژوهش:  شاخصتأبرا های برازش مدل کلی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون یید 

  .است 3و جدول  2مدل و روابط بین متغیرهای آن به صورت شلم 

 هاشککفافیت فعالیتدر بخش تحلیم عاملی ابعاد متغیرها؛ سککه مولفه، شککود که ( مشککخص می2( و شککلم )3)براسککاس جدول 

. بودندشککفافیت سککازمانی تبیین  دارای نقش معناداری در( به ترتی  80/0) منابعشککفافیت ( و 82/0) شککفافیت قوانین(، 89/0)

داری را به صککورت معنی اتیتجرب یمسککتندسککاز( نیز به ترتی  میزان اثر، 86/0مدیران ) اتیتجرب( و 90/0) کارکنان اتیتجرب

یزان اثر، نقش معناداری در تبیین متغیر ( هم به ترتی  م89/0ی )میفرهنگ کار ت( و 93/0) عمللرد یاثربخشکک کنند.تبیین می

( به ترتی  دارای نقش معناداری بیشتری در تبیین 93/0) اکتشاف( و 94/0ی )داربربهراهای داشتند. مولفهکارکنان  ییهم افزا

  داشتند.  یسازمان یدوسوتوان

داری بر اثر معنی 72/0و  46/0، 71/0 به ترتی  با ضککرای  شککفافیت سککازمانیکه  روابط مسککتقیم نشککان داد کهتحلیم مسککیر 

ستندساز سازمانی دارد. اتیتجرب یم سوتوانی  ستندساز، هم افزایی کارکنان و دو ضرای   نیز  اتیتجرب یم و  43/0به ترتی  با 

سوتوانی اثر معنی 46/0 شتند. بر هم افزایی کارکنان و دو ضری   کارکنان ییهم افزاداری دا سوتوانی  35/0هم با  سازمانی بر دو

بر دوسوتوانی  شفافیت سازمانیدار دارد. آزمون سوبم برای روابط غیرمستقیم نشان داد که اثر غیرمستقیم اثر مستقیم و معنی

 دار است.( معنی36/0( و هم افزایی کارکنان )43/0) اتیتجرب یمستندسازسازمانی از مسیر هر دو میانجی 

 مدل پژوهش آزمونافزار برای خروجی نرم یجنتا .3جدول 

Table 3. Software output results for testing the research model 

 فرضیه دارییمعن tآماره  ضریب مسیر مسیر

 تایید 001/0 30/23 71/0 اتیتجرب یمستندساز< -- یسازمان تیشفاف

 تایید 001/0 72/8 46/0 کارکنان ییهم افزا< -- یسازمان تیشفاف

 تایید 001/0 30/7 72/0 یسازمان یدوسوتوان< -- یسازمان تیشفاف

 تایید 001/0 32/8 43/0 کارکنان ییهم افزا <-- اتیتجرب یمستندساز

 تایید 001/0 84/7 46/0 یسازمان یدوسوتوان <-- اتیتجرب یمستندساز

 تایید 001/0 46/5 35/0 یسازمان یدوسوتوان <--کارکنان  ییهم افزا

 فرضیه دارییمعن سوبلآزمون  VIF )میانجی( روابط غیرمستقیم

 تایید 001/0 58/2 43/0 یسازمان یدوسوتوان  <-- اتیتجرب یمستندساز  <-- یسازمان تیشفاف

 تایید 001/0 15/2 36/0 یسازمان یدوسوتوان  <--کارکنان  ییهم افزا  <-- یسازمان تیشفاف

 

                                                           
1. Goodness of Fit 
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 (دارییضرای  معنی و مدل آزمون شدا پژوهش )بارهای عامل .2شکل 

Figure 2. Tested research model (factor loads and significance coefficients) 

 گیریبحث و نتیجه

روند می شمار  وزا سالمت و اوقات فراغت به با انتفاع عمومی هایترین سازمانو مهم پرکارترین از ادارات ورزش و جوانان یلی

دهد که سیستم شواهد مختلف نشان می. تندرستی و تفریحات سالم جامعه را برعهدا دارندو نقش اصلی در توسعه ورزش، 

های فراوانی رو به رو است و فرهنگ سازمانی پر مسئله در این سازمان سب  مشلالت فراوانی شدا عمللردی این ادارات با چالش

از طرفی با مشلالت ها وجود دارد. زیرا یتی و عمللردی آناست و نیاز به مال ظات و الزامات متنوعی در به روزآوری سیستم مدیر

و شرایط بحران اقتصادی و سیاسی فعلی کشور فراوانی مانند ساختار سنتی، کارآیی پایین مدیریت، مشلالت مالی و عمللرد 

. همانطور (43) قرار داردها و اذهان عمومی ها هموارا مورد توجه رسانهدر هر شرایطی عمللرد آنمواجه هستند و از طرفی دیگر 

توان به قابلیت توان به تغییرات و مظاهر نوین عمللرد و رفتار کارکنان و از بین الزامات نوین میها میاز بین چالش ،که اشارا شد

دوسوتوانی سازمان از طریق شفافیت و توان عمللردی سازمانی اشارا کرد. این پژوهش به طور ویژا شفافیت سازمانی برای ارتقای 

کرد. این  ای هماهنگ تحلیمگونهافزایی کارکنان و مستندسازی تجربیات مورد ارزیابی قرار گرفت و روابط بین متغیرها بههم

های ورزشی اجرایی کشور دارای اهمیت و ضرورت هستند و هم در تحقیقات مبانی و متغیرها هم در وضعیت فعلی سازمان

از  دامها ابعاد هر کنتایج پژوهش شامم دو بخش کلی تحلیم عاملی مولفهاند. علم مدیریت مورد توجه قرار گرفتهتحقیقات نوین 

  ها بود.متغیرهای چهارگانه و تحلیم مسیر روابط مستقیم و غیر مستقیم بین آن
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دارای به ترتی   شفافیت منابعو  قوانینشفافیت ، هاشفافیت فعالیت اد متغیرها نشان داد که سه مولفهبخش تحلیم عاملی ابع

ها بر قابلیت دسترسی به اطالعات مفهوم اصلی شفافیت در سازماناز آنجا که . بودند شفافیت سازمانیتبیین  نقش معناداری در

اطالعات  ،توان گفتهای دولتی با خدمات عمومی کشور میبر  س  میزان اطالعات موجود و دردسترس از سازمانداللت دارد 

این چون قوانین و منابع  . عالوا بر(3) ها و فرایندها نسبت به قوانین و منابع از اطالعات کمتر در دسترس استمربوط فعالیت

ها و فرایندها )مخصوصا فرایندهای اداری نسبت به فعالیتشوند ها بیشتر توسط نهادهای باالدستی تعیین مینسبت به فعالیت

در  (2019)  ( و  پامنت2018و هملاران ) میانداریمالی( برای ذینفعان بیرونی مشهودتر هستند. برخی تحقیقات قبلی مانند 

 شفافیت( 2015)  تمپینی و کوردال .(32, 4) اندهایی مشابه را گزارش کردامولفه یدولت ینهادها یسازمان تیفشفا بررسی

 .(27) کندمی معرفی کلیدی و مشارکتی راهلارهای عنوان به امروزی هایسازمان در تغییر مدیریت برای را یلپارچه و هافعالیت

شود و  اکتفا شفافیت قوانینو  شفافیت منابع، هاشفافیت فعالیتدر ادارات ورزش و جوانان نباید تنها به یلی از ابعاد  رواز این

 سازمان را تحقق نماید. شفافیت سازمانیتواند ها است که میمجموع یلپارچه آن

 کنند.داری تبیین میرا به صورت معنی اتیتجرب یمستندسازمدیران نیز به ترتی  میزان اثر،  اتیتجربو  کارکنان اتیتجرب

ها توان در چند نلته بررسی کرد. ابتدا اینله در ایران مدیران هموارا بین سازمانکارکنان به تجارب مدیران را میاولویت تجارب 

همچنین کارکنان جمعیت بیشتر، تمرکز  ؛تواند باشدتر میبرای یک سازمان تجارب کارکنان واقعی رواز این .در گردش هستند

منظور تحقق اهداف، در مورد به اما در نهایت زمینه کاری خود نسبت به مدیران دارند.تری از کاری باالتر و شناخت ملموس

 اصم مجموع تجارب هردوی کارکنان و تری تر و تصمیمات مطمئناقدامات و فرآیندهای درون آن سازمان، اطالعات صحیح

نیاز دربارا عمللرد، تصمیمات  عات موردشود که اطالموج  می همه منابع انسانی سازمان. مستندسازی تجربیات مدیران است

مستندسازی تجربیات بین گذشته، این  عالوا بر .(10) نفعان قرار بگیردطور قابم فهم در اختیار ذیو وضعیت موجود سازمان به

های ورزشی را شامم خرد شغلی در سازمان (2014فیتزگارد و هملاران  ) .(44) کند ال و آیندا دانایی سازمان ارتباط برقرار می

( مستندسازی تجربیات را 2011جانسون و هملاران ). (37) دو منظر دانش و تجارب و قابلیت ذهنی و خالقیت تعیین کردند

گیری از براین اساس بهرا .(25) اندای و متاثر از عوامم مختلفی گزارش کرداهای مختلف در سازمان، چندمر لهبرای نقش

تجارب منابع انسانی در ادارات ورزش و جوانان باید از همه منابع انسانی مستندسازی شود و  تی کارکنان نسبت به مدیران 

 اولویت دادا شوند.

از آنجا  داشتند.کارکنان  ییهم افزانقش معناداری در تبیین متغیر  ی هم به ترتی  میزان اثرمیفرهنگ کار تو  عمللرد یاثربخش

افزایی نیز در اصم توسط بنابراین مقوله هم ،شودای در سازمان در نهایت توسط نتایج آن بررسی میکه ارزش و اهمیت هر مقوله

اما  ؛گیردبا فرهنگ کار تیمی شلم می ییهم افزا جادیاشود تا ساختار و فرهنگ کارگروهی. اثربخشی و عمللرد قضاوت می

های رفتاری های سازمانی به همه جنبهافزاسازی وا دها و ظرفیتاما هم ؛شودتحقیق آن به عمللرد و اثربخشی نسبت دادا می

سازمان  از بروز بحران در یریموج  جلوگ افزاییهم .به هر دو بُعد وابسته است ییهم افزاتبیین متغیر  و عمللردی بستگی دارد و

 و ی)بدون وجود هماهنگ استخاص  یها اغل  بر دوش بخششدا در سازمان جادیا یهابحرانزیرا  ؛(2017وند، )فرج شودیم

نتایج تحقیقات پیشین نیز یافته فوق را  .شودافزایی سب  بسیج و همت کلی سازمان در زمینه بحران میو هم( یستمیس دید

های گردشگری ورزشی بیشتر متاثر از ویژگیهای سازمانافزایی در سیستم ( هم2011زیاکس و کاستا ). (11) کنندتایید می

های ورزشی بین ابعاد ساختاری و محتوایی در سازمان افزاییهمنیز ( 2005ولف و هملاران ) .(36) دندانمی و فرهنگی اجتماعی

نیروی انسانی نسبت به  افزاییهمدانند و نشان دادند که ابعاد محتوایی ارتباط بیشتری با رهبری و استراتژی میرا وابسته مقوله 

افزایی در سیستم خود باید هم فرهنگ آن را براین اساس ادارات ورزش و جوانان برای توسعه هم .(35) ابعاد ساختاری دارند

 سازی نمایند. سازی و یلپارچههای ملموس مبتنی بر عمللرد پیاداسازی کنند و هم سازوکار آن را با شاخصنهادینه
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برداری بر اولویت بهراداشتند.  یسازمان یدوسوتوانبه ترتی  نقش معناداری بیشتری در تبیین  اکتشافی و داربربهراهای مولفه

های ها و وابستگی به منابع و برنامهتوان به چند نلته ربط داد. ابتدا دولتی بودن آناکتشاف در ادارات ورزش و جوانان را می

ها ها کاهش یابد. همچنین اینله تامین ظرفیتای محیطی در آنه د زیادی نیاز به اکتشاف ظرفیتسب  شدا است تا  دولت

اما در هر صورت دوسوتوانی در سازمان به تنها در فاز  است؛ها و نتایج  اصله برداری از آنتر نسبت به بهراای مقدماتیمقوله

موجود خود  یهاتیقابل توانندیم دوسوتوانی هاسازمانشود و فاز اکتشاف نیز تعیین کنندا است. در واقع برداری کامم نمیبهرا

از  د بر استخراج اغل  باعث  شیتمرکز باما باید توجه داشت که  ؛را کشف کنند یدیجد یهارا استخراج و همزمان فرصت

از دست دادن  متیبه ق یبه معن برداریبهرااز  د بر  شیب دیتاک کهیبلندمدت خود را از دست بدهد، در ال دیسازمان د شودیم

 .(5) اندگزارش کردا را با ابعاد و اولویت مشابهیدوسوتوانی سازمانی  ابعاد (2017)آذر و هملاران  .(24) است ندایآ  ال برای

 منابع انسانیهم افزایی  و اتیتجرب یمستندسازداری بر اثر معنی شفافیت سازمانی روابط مستقیم نشان داد کهتحلیم مسیر 

 تیریمدتجربیات فرایند مشترک مدیریت منابع انسانی و  یمستندسازاز آنجا که  ،توان گفتاین روابط می در تبیین .داشت

. به طور مشخص سازدرا فراهم میو ارتباطات اثربخش کاری تجربیات  ثبتاملان  سازمانی اطالعات شفاف رواز این است. دانش

 اما بر اساس شواهد مختلف ؛را ارتقا دهدافزاسازی و همتواند کیفیت فرایند مستندسازی میدر سازمان صحیح و جامع  اطالعات

که یلی از دالیم آن عدم تمایم  عمللرد ضعیفی دارند شفافیت سازمانیدر زمینه  دولتی و اجرایی کشور هایاکثر سازمان

تواند به خودی افزایی میسازی همپیشین و فرهنگ مستندسازی تجربیات .عمللرد استها و رسانی از ضعفاطالعها به سازمان

های دانایی و تجربیات های فناوری با مولفهاند که مولفهتحقیقات نشان دادا در سازمان را القا کند. اطالعات شفافخود نیاز به 

 عوامم( 2018)  لیلساک و کارلکنند. نتایج مطالعات دیگری نیز یافته فوق را تایید می .(26) سازمان ارتباط قابم توجهی دارند

( 2014جلسون و هملاران ) .(41) ندکرد گزارش ورزش ملی های سازمان شفافیت کنندا تعیین را ساختاری و دانشی نگرشی،

در  .(38) داندهای ورزش رقابتی را تحت تاثیر عوامم ساختاری و محیطی درونی و بیرونی میدر سازمان افزایی منابع انسانیهم

های پژوهشی، و فناوری سازمانی باید بتوانند جنبه نظام پاسخگوییسازی سیستم همین راستا ادارات ورزش و جوانان در پیادا

 آموزشی و هملاری را پوشش دهند.

در  یمستندسازمفهوم اصلی  داشتند. داریها بر دوسوتوانی اثر معنیآنبر هم افزایی کارکنان و هر دوی  اتیتجرب یمستندساز

 تواند بستر ذهنی و رفتاریمی اتیتجرب یمستندساز رواز این .(4) ها بر قابلیت تعامم و دانایی فردی و جمعی داللت داردسازمان

استفادا و  برای یابزار یمستندسازاز آنجا که برای هم افزاسازی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان را فراهم آورد. همچنین 

 استفادا مشاهدا همه اعضا و عمم مورد توانند دربنابراین تجربیات ثبت شدا می ؛است یو گروه یفرد اتیاز تجرب یریبلارگ

توان در دهد و سازمان میتوان عمللردی سازمان را ارتقا میتواند نیز میافزایی هم. افزایی شوندقرار بگیرند و سب  هم هافعالیت

و  افزاییهم درسرمایه انسانی نقش آموزش  (2015)رفیقی چند محور مجزا به صورت همزمان فعالیت اثربخش داشته باشد. 

نشان نیز ( 2015طالبی و هملاران ). (12) )آموزش معموال مبتنی بر تجارب است( دهدرا مورد تایید قرار میسازمانی عمللرد 

به  مستندسازی تجربیات. (17) تیک کارکنان اثر قابم توجهی دارددادند که مستندسازی تجربیات بر کنش ارتباطی سیستما

 .شودمی عمللرد فردی و گروهی در سازمانباعث ارتقای تسهیم دانش افراد به هم و  یادآوری و کاهش خطاهای پیشیندلیم 

سازی ساختارهای دوسوتوانی یلی از الزامات پیادا افزا شدن منابع انسانیهمتحقیقات پیشین هم به طور مشخص نشان دادند که 

را مورد تایید عمللرد  ارتقای افزایی نیروی انسانی درنقش هم( 2019) سانتوس و هملارانو ( 2018جی و هملاران ) .(12) است

فرهنگ کار  ادارات ورزش و جوانان باید از طریق مستندسازی تجربیات کارکنان و مدیران زمینه رواز این. (31, 13) قرار دادند

 های مختلف را ارتقا دهند.افزا را فراهم سازند تا در نهایت بتوانند توان عمللردی سازمانی در  وزاتیمی و عمللرد هم



 رباطی و همکاران  انسانی سرمایه افزاییهم و تجربیات مستندسازی میانجی با سازمانی دوسوتوانی بر سازمانی شفافیت اثر
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براساس آزمون سوبم داری بر دوسوتوانی سازمانی دارد. اثر معنی شفافیت سازمانیکه  روابط مستقیم نشان داد کهتحلیم مسیر 

ستقیم  سازمانیاثر غیرم سازمانیبر  شفافیت  سوتوانی  سیر هر دو میانجی  دو سازاز م ستند   و هم افزایی کارکنان اتیتجرب یم

بر  شککفافیت سککازمانیاثر همچنین بود.  بیشککتر از اثر هم افزایی کارکنان اتیتجرب یمسککتندسککازدار اسککت. اثر میانجی معنی

سازمانی سوتوانی  ضری  اثرگذاری  دو ستقیم  سبت به  الت اثر م ستقیم )میانجی( ن سیر غیرم شتند.  کمتریاز هر دو م در دا

ستقیم به تبیین این نتیجه می سازمان به طور م سازمانتوان گفت که برخی از ابعاد عمللردی و توان اجرایی  سته  اطالعات  واب

ست سازمانیبنابراین  ؛ا شدمی شفافیت  شته با سازمان دا سوتوانی  ستقیم نقش قابم توجهی در دو های اما جنبه ؛تواند به طور م

توانند از طریق های ساختاری، انسانی و منابع  دارند میوابسته به مولفهندارند و  اطالعاتدیگر عمللرد که وابستگی مستقیم به 

افزاسازی به ها و همسیستم دانش و تجربیات سازمان و همچنین استفادا از فناوری ارتباطات و اطالعات برای هماهنگی فعالیت

توان گفت از آنجا که ر یافته فوق میدر تفسککیر بیشککتصککورت غیر مسککتقیم نقش بیشککتری در ارتقای دوسککوتوانی ایفا نمایند. 

بنابراین تغییر در ظرفیت ؛ (55) تغییرات ساختاری استیک مولفه ساختاری است و تحقق قابلیت دوسوتوانی نیازمند  اطالعات

نتایج برخی تحقیقات پیشین نیز روابط مذکور  تواند به توسعه دوسوتوانی منجر شود.سازمان و ارتقای آن می اطالعاتی و دانشی

دارد  دوسوتوانی سازمانیهر چند اثر قابم توجهی بر  شفافیت سازمانی به صورت کلی باید گفت کهدهند. را مورد تایید قرار می

شتر می سانی بی سایر متغیرهای منابع ان سازمانی وقتی  رواز اینشود. اما این اثر با مداخله  کاربرد فناوری برای ارتقای عمللرد 

شود.توان به عمللرد می سانی تلفیق  ستم مدیریت منابع ان سی شود که با  شرایط محیطی موجود در  باالتری منجر  با توجه به 

ی و مجازی خود را شفافیت سازمان ،متغیر و پیچیدا الزم است طیشرااین ق با یجهت تطبورزش کشور، ادارات ورزش و جوانان 

توسککعه هم افزایی کارکنان و مسککتندسککازی تجربیات به پایداری و   رکت کنند تا بتوانند با ارتقا دهند و در مسککیر دوسککوتوانی

 .توسعه دست یابند

سعه  سوتوانی ادارات ورزش و جوانان برپایه تو سازماندر نهایت جهت ارتقای دو افزایی و تجربیات گیری از همی و بهراشفافیت 

شنهادات زیر مطرح می سانی پی و نقش آن در عمللرد ادارات ورزش و جوانان  سازمانیشفافیت برای ارتقای  .1 شوند:منابع ان

سانی تبیین  و نقش آن در توسعه هملاری اطالعاتتجارب قبلی کاربرد  ،شودسازمان پیشنهاد می سازمانی برای منابع ان درون 

شاخص سازمان تعیین گردد. شود و  سازی  .2هایی برای ارزیابی آن در عمللرد  ستند تجارب در ادارات ورزش و جوانان برای م

صمیمهای پنهانفرایندها و فعالیت شهودتر در اولویتتر مانند ت قرار بگیرند. همچنین تجارب ناموفق بر تجارب  گیری بر موارد م

ب پیشین شود معیارهای ارزیابی عمللرد و پاداش براساس تجارافزایی کارکنان پیشنهاد میبرای بهبود هم .3 موفق مقدم باشند.

یک اجرا شکککود.  یت روش اللترون یابی عمللرد از محور ید ارز جد مه  نا ند و بر بازبینی قرار بگیر یت  .4مورد  قابل قای  برای ارت

سوتوانی  سازمان منعطفادارات ورزش و جواناندو ضای  ست ف صرف بر چند ، الزم ا ستقم برای تمرکز  ساختارهای م شد و  تر با

 رساختیز، خدماتشود برنامه مدیریت دانش و فناوری سازمان بر محوریت یت پیشنهاد میدر نها .5. روش و هدف اتخاذ شوند

افزا با سایر ی هممیکار ت یاثربخشو  و مدیران توجه شود کارکنان اتیتجربسازی آن به قرار بگیرد و در پیادا شفافیت قوانینو 

های جدید برای ادارات ورزش و جوانان از هدر تامین ظرفیت تا بتوان همزمان بامورد مقایسکککه و ارزیابی قرار بگیرد  عمللردها

های خود رویه اطالعاتی گسکککترش شکککفافیت یدباادارات ورزش و جوانان  .6 وری اطمینان  اصکککم کرد.و بهرانرفتن منابع 

برابر چشمان همگان های روشن و اطالعاتی که از نحوا  اکمیت سازمانی در . فرآیندکنندرا تضعیف می در سازمان بدکارکردی

شککود سککوءاسککتفادا از قدرت با محدودیت در کلیه ابعاد مرتبط با شککفافیت موج   ادارات ورزشپاسککخگویی تا د نشککوگذاردا 

 .ای مواجه شود و ضوابط شفاف جایگزین روابط ناعادالنه شودگستردا
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