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 چکیده

 ،مقایسه شناخت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سازمان ورزش شهرداری مشهداین پژوهش،  هدف هدف:

 بر اساس مدل وایزبورد بود.

نفور از  17 ،ای بود که به شکل میدانی انجام گرفت. بدین منظوورتوصیفی و از نوع مقایسه ،روش پژوهش حاضر شناسی:روش

به عنوان نمونه پژوهش انتخوا   ،نفر از اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 17ی مشهد و کارکنان سازمان ورزش شهردار

-صوری و محتوایی آن در پوژوهش بود که روایی( 7891) پریزوسیشناخت سازمانی  ،ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهشدند. 

(. برای تجزیوه و تحییول α=89/1) تأیید شدکرونباخ  از طریق ضریب آلفای آن و پایایی قرار گرفته بود های پیشین مورد تأیید

 من ویتنی استفاده شد.یو مستقل و تی آزمون از  ،هاداده

همچنوین  ؛داشوت وجوود های مورد مطالعهدر سازمان شناخت سازمانیها نشان داد که تفاوت معناداری در ابعاد یافته ها:یافته

های رهبری، هدف گزینی، ساختار سازمانی و سیستم پاداش دهوی در مؤلفه ،شاملتفاوت معناداری در ابعاد عمیکردی مدیریت 

تفواوت  ،های مفیدهای ارتباطات سازمانی، نگرش به تغییر و مکانیزم. در مؤلفهوجود داشت مورد مطالعهبین دو سازمان ورزشی 

 .ی در این دو جامعه یافت نشدمعنادار

تور بورای کارمنودان، سواختار سوازمانی تر و آسوانتعیوین اهوداف قابول دسوترس ،عان نمودتوان اذبطور کیی می گیری:نتیجه

هوا و ایجواد رهبوری متناسوب بوا نووع هوای آندهی متناسب با عمیکرد افوراد و تواناییتر و پویاتر، ایجاد سیستم پاداشمنعطف

ن قورار ز بویش بایود مود نظور مسو وابیش ا ،ورزش شهرداری ها و آمادگی آنان از جمیه مواردی است که در سازمانتوانمندی

 گیرد.

 .، شناخت سازمانیورزشی، سازمان ورزشی ابعاد عمیکردی، ارزیابی، سازمان غیر کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

 روابو  باورهوا و ها،در سیستم ارزش تحول طریق از مدیران عمیکرد نحوه و فرهنگ تغییر سازمان، در تحول ایجاد مؤثر راه تنها

 مجموعوه کارکرد، از کند. منظورمی ضرورت پیدا سازمان بهبود عمیکردهای جهت همین به و است سازمان درون شده پذیرفته

 بوه نیول یواهودف  تحقق موجب عمل در و دارد ضرورت هدف به نیل و نقش ایفای در که مهمی است عمیکردهای یا هافعالیت

 کوه است اساسی هایفعالیت از متعامیی مجموعه 7،سازمان کارکردهای گفت توانمی اساس این بر شود.می نظر مورد مطیوبیت

 واقع در ،توان گفتمی تعریف این با کند.می یاری جامعه توسعه به خدمت راستای در و مأموریتش اهداف تحقق برای را سازمان

 (.7989)ترک زاده و همکاران،  شودمی نوعی تضمین به جامعه و سازمان بقای و استمرار کارکردها، این واسطهبه

و همکاران،  9)جکسون دانستسازمان  خارجی و داخیی عوامل از ایاز مجموعه متأثرتوان را می هاسازمان بهبود مستمر عمیکرد

 نقوا  و هوای ویوژهشایسوتگی عینی، به صورت و دقت به تا سازدقادر می را سازمان خارجی، و داخیی تحییل و تجزیه. (9119

 هوایفرصوت تکمیول جهوت در تواننودآنها می از حاصل اطالعات و هاتحییل این از طریق ،کرده شناسایی را خود رقابتی ضعف

 هاشایستگی شناسایی ،دیگر طرف از بکاهند. را آنها اثرات و داده نحوی کاهش به را تهدیدها و موانع، کرده گذاریرقابتی سرمایه

پوور و قییحسن )کنند  انتخا  را محیطی با نیروهای رویارویی و مواجهه هایاستراتژی تا سازدقادر می را سازمان ضعف، نقا  و

 ریزیبرناموه بور عوالوه کوه اسوت انسوانی مودیریت یو  ابوزار سازمان خارجی و داخیی محی  ارزیابی بنابراین ؛(7991آقازاده، 

 شود.می استفاده آن از نیز مشکالت فصل و حل و گذاریسیاست در استراتژی ،

بیوان ( 9111) 7است. لوک و کراوفوورد 1وایزبورد 9مانیمدل شناخت ساز، هاعمیکردهای درونی سازمان سنجشهای یکی از راه

هوای شوناخت شوبیه دیگور مودل ،(7811که مودل وایزبوورد ) هستندهای زیادی در زمینه ارزیابی عمیکرد مطرح مدل ،کردند

دل . از مزایوای ایون مواسوت( 7889) 9( و بوور  و لیتووین7899) 1(، تیشی7881) 1های ندلر و تاشمنمدل ،سازمان از قبیل

بوا اسوتفاده از  کوهاین اسوت  ،ها ارائه نمودندهایی که سایر پژوهشگران در شناخت و آسیب شناسی سازماننسبت به سایر مدل

و سبتاً سواده همچنین این مدل، مدلی ن؛ مورد بررسی و ارزیابی قرار داد ،توان سازمان را از جهات و زوایای مختیفاین مدل می

های مختیف و متغیرهای کییدی سازمان را مورد تجزیه و تحییل قرار که عمیکرد جنبهها بوده لمد در مقایسه با سایرقابل فهم 

؛ وایزبوورد، 9111لووک و کراوفوورد، )کنود ای موفوق عمول مویهای تغییر به گونههبرای درگیر کردن مشتریان در برنامداده و 

 اداره کوه روی اسوت متغیرهایی میان در رواب  تحییل و تجزیه برای سیستماتی  نگرش نوعی ،وایزبورد سازمانی . مدل(7811

وایزبوورد، )اسوت  کورده هوا ارائوهسازمان داخیی محی  اثرگذار عوامل تبیین برای مدل را این ،گذارند. وایزبوردمی تأثیر سازمان

سوازمانی،  71، اهوداف8سوازمانی مووارد سواختار ،شوامل هواسوازمان داخیوی اصویی محوی  بُعود هفت ،است معتقد وی .(7811

سوازمانی بوه  عامول سواختار .هسوتند 77، نگرش به سوی تغییر71های مفیدکارگیری مکانیزم، به79، رهبری79، پادش77ارتباطات

(. 7998)سجادی و همکواران،  تدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده اسعنصر پیچی سه که از بودهیکی از اجزاء سازمان عنوان 
                                                      
1. Organization Functions 

2. Jackson  

3. Organizational Diagnosis Model 

4. Weisbord Model 

5. Lok and Crawford 

6. Nadler and Tushman 

7. Tichy 

8. Burke and Lit win 

9. Organizational Structure 

10. Purpose 

11. Communication 

12. Rewards 

13. Leadership 

14. Help Mechanisms 

15. Attitude Toward Change 



 محمودی و همکاران 2/ شماره 9/ سال 5931مدیریت منابع انسانی در ورزش/ بهار و تابستان 

 

501 

هوای دولتوی دارای عودم انعطواف )مکانیو ( اسوت. وی ساختار سازمان( در این راستا اشاره کردند که 9111و همکاران ) وانگ

شوود گیری موینان در تصمیمباعث مشارکت همه جانبه کارک ،های خصوصیمعتقد است که ساختار منعطف )ارگانی ( سازمان

که به بیان دسوتیابی بوه نتوایو موورد انتظوار  بودهعامل دوم اهداف سازمانی د. شومیرضایت شغیی در آنان  سببکه این خود 

( کوه اهوداف در 7998)سوجادی و همکواران،  شوودگیوری حاصول مویاز طریق کار مشوخ  و قابول انودازهکه کند یاشاره م

 ،دیگرارتباطات سازمانی (. 9111، 7بهام و تضاد بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار هستند )رایتدولتی از ا هایسازمان

شوود اطالعات، مفاهیم و معانی بین مدیران و سوایر کارکنوان بوه هور طریقوی مربوو  موی به انتقالبُعد مدل وایزبورد است که 

محودودتر از بخوش  ،تباطوات سوازمانی در بخوش دولتویار( بیان کورده اسوت کوه 9111(. رایت )7998)سجادی و همکاران، 

 .های دولتی بوجود آورده استخصوصی است و قوانین و مقررات این امر را در سازمان

در  ،رود که قوادر اسوتهای مؤثر در حفظ و نگهداری کارکنان به شمار میپاداش بوده که از مؤلفه ،چهارمین بُعد مدل وایزبورد

توانود های افراد و ایجاد انگیزش و تعهد در آنان کم  کننده باشد و مویطریق ارضای نیازها و خواسته تحقق اهداف سازمانی از

های دولتوی بیشوتر بور ( که این پرداخت پاداش در سازمان7998)سجادی و همکاران،  به دو صورت مالی و غیر مالی ارائه شود

. (9119، 9برند )جیانها بهره میاز پاداش ،هی که در سازمان دارندمبنای ارشدیت و پست سازمانی است و افراد نسبت به جایگا

منظور کوشش برای رسیدن به ی  هدف در مووقعیتی ه های فرد یا گروه ببه عنوان فرایند نفوذ در فعالیت ،رهبری در این مدل

شویوه رهبوری در هور کننود کوه ( بیوان موی9111) 9خونتیا و سووار(؛ 7998)سجادی و همکاران،  مشخ  تعریف شده است

 درهوای مفیود بُعود بکوارگیری مکوانیزم .به نوع سازمان به لحاظ ساختار و فرهنگ کاری در آن سازمان بسوتگی دارد ،سازمانی

کوه بورای یکرارچوه  شووداطوال  موی ریزی و کنترلی سازمانی مفیودهای برنامهها و تالشها، ایدهبه مجموع تکنولوژیسازمان، 

منظور انتخا  روش بهینه جهت رسیدن بوه ههای گروهی بد سازمان، انجام بهتر امور و منظم کردن فعالیتساختن، رشد و بهبو

تغییر است که نقش  شوند و در نهایت آخرین بُعدی که در این مدل به آن اشاره شد، نگرش به سویهدف مشترک استفاده می

در ایون  ،(9117) 7( و لینز9111) و همکاران 1هارنستام. (7998سجادی و همکاران، ) در سازمان داردرا کننده مشاور و تسهیل

ها بوه نسوبت های دولتی بیشتر نگرش منفی و مقاومت شدیدتری در مورد تغییرات سازمانباره بیان کردند که کارکنان سازمان

 .نددهبخش خصوصی از خود نشان می

 محوی  کیفیوت نیوز و سوازمان سالمت توان به بهبودسازمان، می سنجش عمیکرد ضمن وایزبورد، الگوی از هفت بُعد استفاده با

 ارتبا  بین ابعاد این مدل نمایش داده شده است. ،7شکل د. در کرکم   کاری

                                                      
1. Wright 

2. Nguyen 

3. Khuntia and Suar 

4. Härenstam 

5. Lines 
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 (7811وایزبورد ، ان بر اساس مدل وایزبورد )الگوی شناخت سازم -5شکل 

 با و دارند جهانی قرار و محیطی تحوات و تغییر معرض در های غیرورزشیسازمان همانند نیز ورزشی هایسازمان امروزه،

قتصادی، با تأثیرات توسعه اجتماعی و ا . امروزه ورزش به عنوان ی  قدرت مؤثر درهستند گریبان دست به خود ویژة مسائل

های ورزشی به دلیل ماهیت زیرا سازمان(؛ 7881، 7)لیل مستقیم نقش مهمی در اقتصاد و سیاست کشورها داردمستقیم و غیر

 عبارتیه ، ب(7989)عیدی و همکاران،  های انتفاعی است، متفاوت با سازمانآنهاغیرانتفاعی و متمایز بودن محصوات نهائی 

، 9)رابینسون شودهای ورزشی از طریق تأمین نیازها و برآورده کردن انتظارات ذینفعان سنجیده میعمیکرد سازمان ،دیگر

مرتب  با تحییل مدیریت که برای عمیکرد بهتر ورزشی و برتری در مدیریت آن، ورزش  ،ای استعمیکرد ورزشی پدیده .(9111

رو ارزیابی عمیکرد از ایننوان ی  سیستم یکرارچه توجه کرد؛ ععناصر کییدی آن به  را باید به مثابه ی  سیستم نگریست و به

 استهای بهبود در راستای دستیابی به وضع مطیو  منظور توسعه برنامهه ها نیازمند شناسایی وضع موجود خود باین سازمان

 با ورزشی هایکه بخش است کرده رشگزا( 7881) 1کریمادیس نقل ازبه  (7989) یگودرز(. 9111، 9)شییبوری و مور

 از ناشی رقابتی محی  در و قرارگرفتن مالی مشکالت محدودکننده، دولتی مقررات و نزول، قوانین هایدوره همچون مشکالتی

 .اندمواجه ورزشی خدمات بخش ویژه در به محیطی تغییرات

همکاران ز مدل وایزبورد در داخل کشور مسعودیان و های صورت گرفته برای عمیکرد سازمانی با استفاده ادر بررسی پژوهش

ها بر اساس این مدل به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری در تمامی ابعاد ( در بررسی محی  داخیی بیمارستان7987)

 دارای عمیکردی به جز مؤلفه رهبری در بیمارستان وجود داشت. همچنین مؤلفه ارتبا  دارای بهترین وضعیت و مؤلفه پاداش

های عیوم پزشکی تهران ( نیز در تحییل ابعاد عمیکردی مدیریت در بیمارستان7989خواه و همکاران )بدترین وضعیت بود. وطن

ها به لحاظ ابعاد عمیکردی مدیریت تفاوت معناداری وجود دارد بر اساس مدل وایزبورد به این نتیجه رسیدند که بین بیمارستان

شناسی جو (، در آسیب7989مرادی ) .های حاضر بودتر در بین بیمارستانای وضعیت مطیو ید دارهای مفو مؤلفه مکانیزم

های هدف، ساختار، رهبری و ارتباطات در مقایسه با که مؤلفه کندبیان میسازمانی در نیروی انتظامی بر اساس مدل وایزبورد 

                                                      
1. Lyle 

2. Robinson 

3. Shilbury and Moore 

4. Krimadis 
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د. در بیان تحقیقات انجام شده با استفاده از نتری قرار دارطیو های مفید و نگرش به تغییر در وضعیت ممؤلفه پاداش، مکانیزم

عمیکرد مرکز  ( در مقایسه7998)خورد. سجادی و همکاران های زیادی به چشم نمیهشاین مدل در حوزه ورزش کشور پژو

ین نحوه اجرای این توسعه ورزش همگانی و تفریحی با ورزش قهرمانی کشور بر اساس مدل وایزبورد به این نتیجه رسید که ب

ترک  کشاورز دو مرکز مذکور در حد مطیو  بود.و عمیکرد هر  وجود نداردهفت مؤلفه در دو مرکز هیچ تفاوت معناداری 

های موفق و ناموفق بر اساس مدل وایزبورد به این در بررسی و مقایسه آسیب شناسی عمیکرد سازمانی فدراسیون نیز (7981)

د ارتباطات سازمانی و های مفید و گرایش به تغییر عدم تفاوت و در ابعاهای اهداف، رهبری، مکانیزمنتیجه رسید که در مؤلفه

های های موفق و ناموفق تفاوت معنادار بود که فدراسیون موفق عمیکرد بهتری از فدراسیوندهی در فدراسیوننظام پاداش

های صورت تری داشتند. در زمینه پژوهشفق شرای  مطیو های موچنین ساختار سازمانی در فدراسیونموفق داشتند. همنا

(، در ارزیابی و اثربخشی سیستم آموزشی غنا با استفاده از مدل وایزبورد به 9171) و همکاران 7گرفته در خارج از کشور اسدیو

در تحقیق خود با ( 9171) 9مورس ی در اثربخشی سیستم آموزشی دارند.مهمنتیجه رسید که ارتباطات و ساختار، نقش این 

نشان داد که ساختار سازمانی، اهداف سازمانی و  «پذیری: چشم انداز چند عامییعمیکرد سازمانی تحت شرای  آسیب»عنوان 

گذاشته و عمیکرد  توانند بر روی عمیکرد آن تأثیرسازوکارهایی که به درستی انتخا  شوند در شرای  آسیب پذیری سازمان می

(، به این نتیجه رسیدند که زمانی کارکنان آماده تغییر برای بهبود عمیکرد در سازمان 9177) 9روناو  چویرا بهبود بخشند. 

را در محی  کار خود های آن ها را داشته باشند و فرهنگ یادگیری و ویژگیشوند که تجربه تغییر موفقیت آمیز استراتژیمی

دهی در افزایش ضمن اذعان به نقش نظام پاداش «پاداش»ا عنوان ای ب( در مقاله9177) 1. گاندرمن و کامراحساس نمایند

ها و رهبران آن باید توجه های بیرونی، سازمانها عنوان نمود که مدیران به جای تمرکز بر پاداشها و شرکتعمیکرد سازمان

-ی با تمرکز بر عمیکرد سازمان( نیز در پژوهش9117و همکاران ) 7یریسو های درونی نمایند خود را معطوف به پاداش و تشویق

دولتی، ضعف و ناتوانی مدیریت و کارکنان، نظارت ضعیف،  کار و وری، کنترل شدید بوسییه سازعدم بهره های دولتی ویتنام،

. بیشتر تحقیقات انجام شده نشان ندوری و عمیکرد ذکر کردمحدودیت بودجه و عدم انعطاف سازمانی را از عیل کاهش بهره

 .ثیر دارندساختار سازمانی و منابع انسانی بیش از هر عامل دیگری بر بهبود عمیکردهای سازمان تأاست که  ایندهنده 

های ورزشی های ورزشی، ایجاد و خیق بسترهایی برای حضور و شرکت عموم جامعه در فعالیتیکی از وظایف اصیی سازمان

و همکاران،  1)کاسی شودقابتی و غیر رقابتی به جامعه ارائه میهای ساختارمند، غیر ساختارمند، راست که به صورت برنامه

ایران  دارد. در نیاز بیشتری های ورزشی به بررسیدر سازمان ارزیابی و تحییل عمیکردهای مدیریتی موضوع بنابراین ؛(9179

نه کرد آنها مستقل از بودجه که درآمد و هزی بودهها به عنوان یکی از ارکان توسعه ورزش همگانی و شهروندی مطرح شهرداری

امری صرفاً تخصصی و مرتب  با شکل و نمای ظاهری و بوم شناختی هر شهر نیست.  ،از طرفی مدیریت شهری .استدولت 

بنابراین ؛ نه عمیکرد ظاهری ،شودمدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته با مقیاس عمیکردهای اجتماعی سنجیده می

ورزشی در سطح ی  جامعه شهری  -امکانات تفریحی توازن در توزیع ایجاد بایستی به دنبال مدیریت شهری در حوزه ورزش

 برای را ایبسیار پیچیده محی  ،هاخواست این ترتیب این به (.7981)ذکائی،  ها باشدو گروه گسترده و در دسترس همه افراد

ت. بدیهی است که نظام ارزیابی عمیکرد در ی  سازمان اس آورده وجود به )غیردولتی( های ورزشی مردم نهادسازمان عمیکرد

-بنابراین نظام ارزیابی مؤثر که متناسب با مجموعه ویژگی؛ آموزشی یا ی  سازمان صنعتی و ی  سازمان خدماتی متفاوت است

                                                      
1. Aseidu 

2. Moores 

3. Choi and Ruona 

4. Gunderman and Kamer 

5. Seiler  

6. Casey  
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ز طرفی با ا (.7989)حسین پور و همکاران،  ها و شرای  ی  سازمان باشد، برای توسعه عمیکردی ضروری و قابل توجه است

های که سال بودهنو ظهور سازمانی ، توجه به اینکه جامعه مورد نظر این پژوهش یعنی مدیریت ورزش همگانی شهرداری مشهد

 هایشرکت و هاسازمان دیگر مانند باید ،استاندوزی های تجربهدر حال سرری کردن سالگذرد و تشکیل آن نمیزیادی از 

 این مطالب، به توجه با د.باش کنندگان تأمین و باادستی هایسازمان پاسخگوی ،خود صواتمح و عمیکرد مقابل اقتصادی در

 ،تحقیق این انجام بابنابراین ؛ است برخوردار اهمیت خاصی از ،شهرداری همگانی و ارزیابی عمیکردهای مدیریت ورزش سنجش

دولتی ورزشی های توان آن را با سایر سازمانیم ،مشهد مدیریت ورزش همگانی شهرداریعالوه بر شناخت ابعاد عمیکردی 

و  استکه از ردیف بودجه دولتی برخوردار  دکرمقایسه  اداره کل ورزش و جوانان به عنوان ی  سازمان ورزشی دولتی ،نظیر

 ؛ددارهای کیی ورزش کشور گام بر میدر راستای سیاستو  داشتهنسبت به مدیریت ورزش همگانی شهرداری  بیشتریسابقه 

 از استفاده باو اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی مشهد  مدیریت ورزش همگانی شهرداریمدیران ستادی و صفی لذا 

ارزشمند و بازخوردهای مؤثری را کسب  یها، نقا  ضعف و قوت خود اطالعاتشاخ  مورد در توانست تحقیق خواهند این نتایو

 کنند.

 شناسی روش

هوا بوه شوکل و جموع آوری داده ه اسوتکه به صورت مقطعی انجام شود بودهای ی و از نوع مقایسهتوصیف ،روش پژوهش حاضر

اسوتان  اداره کول ورزش و جوانوانمشوهد و  مودیریت ورزش همگوانی شوهرداری ،میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش

(. بوا 91و زن = 11)مرد= است بودهنفر  17 ،مشهد مدیریت ورزش همگانی شهرداری. تعداد کل جامعه در بودندخراسان رضوی 

توجه به محدود و کوچ  بودن جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه پژوهش )تمام شمار( در نظر گرفته شد کوه پوس از توزیوع و 

همچنوین تعوداد کول  ؛قابل تجزیه و تحییول آمواری بوود پرسشنامه 17جمع آوری پرسشنامه در بین کارکنان سازمان ورزشی 

هوا بوه عنووان نمونوه آمواری تموام آن( که 99و زن = 79نفر بود )مرد = 17 ،خراسان رضویاداره کل ورزش و جوانان ن کارکنا

 پرسشنامه قابل تجزیه و تحییل آماری بود. 19انتخا  شدند و از این تعداد، 

هوای بزار داخل کشوور در پوژوهشاین ا ( بود.7891) 9پریزوسی 7شناخت سازمانی ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه استاندارد

هوای ورزشوی موورد اسوتفاده و روایوی ( در سوازمان7989)ترک ( و کشاورز 7998) و همکاران سجادیپژوهش  ،مختیفی نظیر

 7از طریوق ضوریب آلفوای کرونبواخ ،پایایی این ابزار در پژوهش حاضور نیوزمورد تأیید قرار گرفته بود.  ،آن 1و محتوایی 9صوری

مؤلفوه )هودف گزینوی،  1گویوه در  97 ،گیری بود. این پرسشنامه شامل( که حاکی از ثبات ابزار اندازهα=89/1)محاسبه گردید 

ر یو  از . هوبووده اسوتهای مفید و نگرش به تغییر( دهی، مکانیزمساختار سازمانی، رهبری سازمانی، ارتباطات، سیستم پاداش

کامالً موافقم، موافقم، کمی موافقم، بی نظرم، کمی مخالفم، مخوالفم و  ،ایال با مقیاس هفت گزینهسؤ 7 ،ابعاد هفت گانه شامل

، امتیواز خنثوی بووده، امتیواز 1نمره تعیق گرفت. در این پرسشنامه  1تا  7ها به ترتیب امتیاز بود که به این گزینه مخالفمکامالً 

)مسوعودیان و همکواران،  اسوتن در متغیر مربوطه نشان دهنده ضعف سازما ،1نشان دهنده قوت و امتیاز بیشتر از  ،1کمتر از 

کند و امتیاز تر شود، از وجود ی  مشکل حادتر در سازمان حکایت میهمچنین هر چه امتیاز هر مؤلفه به هفت نزدی  (.7987

خوش همچنوین در ب؛ (7998)سجادی و همکاران،  استبوده آن مؤلفه بصورت بهینه  که عمیکرد سازمان در دهدمیی ، نشان 

                                                      
1. Organizational Diagnosis Questionnaire 

2. Preziosi 

3. Face validity 

4. Content validity 

5. Cronbach's alpha coefficient 
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سون، جنسویت، وضوعیت تأهول، رشوته تحصوییی، سوابقه  ،کارکنان از قبیول  7دیگری از پرسشنامه، اطالعات جمعیت شناختی

هوای آموار توصویفی و از روش ،هواخدمت، نوع استخدام، سطح تحصیالت جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحییل آماری یافتوه

 .شده استاستنباطی در دو بخش مجزا استفاده 

میانگین  ،های پراکندگی مانندهای خام، طراحی جدول، توزیع فراوانی و محاسبه شاخ بندی نمرهبرای طبقه ،آمار توصیفیاز  

)چنانچه سوطح معنواداری ها جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده 9،اسمیرنوف و فاو انحراف معیار و از آمار استنباطی کالموگر

هوایی )مؤلفه 9مستقل تیو از آزمون پارامتری  شود( ها، پذیرفته نمییعی بودن توزیع دادهدرصد باشد، ادعای طب 17/1تر از کم

بورای مقایسوه  ،هایی که دارای توزیع نرموال نبودنود()مؤلفه 1ویتنیو  که دارای توزیع نرمال بودند( و آزمون ناپارامتری  یو من

کمتور از داری عنویدر سوطح م انوان اسوتان خراسوان رضوویدو سازمان ورزش شوهرداری و اداره کول ورزش و جوها در مؤلفه

17/1≥α استفاده گردید. اس و اکسلاسپیاس به کم  نرم افزارهای آماری 

 هایافته

در افوراد شورکت کننوده نشان داد کوه  مورد مطالعههای ورزشی های آمار توصیفی در بخش جمعیت شناختی در سازمانیافته

( پاسو  دهنودگان، نفور 797) درصود 19/91نفور( زن بودنود.  11) درصد 99/99نفر( مرد و  89) درصد 11/11 ،پژوهش حاضر

سوال بودنود  97توا  97نفر( پاس  دهندگان در رده سنی بین  91) درصد11 /91 ( مجرد بودند.نفر 71) درصد 97/79متأهل و 

سال بودند که کمتورین درصود را  97زیر ( در رده سنی نفر 71)درصد 1 /91دهد و که بیشترین درصد را به خود اختصاص می

نفر( هم بین  1) درصد 98/9سال بودند که دارای بیشترین درصد و  71تا  7دارای سابقه بین  ،نفر( 77) درصد98 /97دارا بود. 

دارای وضوعیت اسوتخدامی  ،نفور( 11) درصود19 /77. همچنین تعداد را داشتندسال بودند که کمترین  91تا  71سابقه کاری 

نفور( در  7) درصود 19/9کمترین مقدار هم مربو  به وضوعیت اسوتخدامی پیموانی بوا  ،راردادی بودند که بیشترین مقدار بودق

نفور( و کمتورین مقودار  99)درصود 71/11دارای مدرک کارشناسی با  ،جامعه حاضر بود. بیشتر پاس  دهندگان در این پژوهش

نفور( از افوراد شورکت  19)درصود 98/79نفور( بودنود.  9) درصد 71/9ی با دارای مدرک یا درحال تحصیل در مقطع دکتر ،نیز

 نفر( هوم از پاسو  دهنودگان از سوازمان 17) درصد 7/11و  اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضویاز  ،کننده در این پژوهش

هوای ظرات پاس  دهندگان در خصوص ابعاد عمیکردی مودیریت در سوازمانمیانگین ن ،7جدول  بودند. مشهد شهرداری ورزش

 دهد.را نشان می مورد مطالعه

 های عمیکرد مدیریتمقایسه نظرات کارکنان در خصوص مؤلفه -5جدول 

 مجموع اداره کل ورزش و جوانان سازمان ورزش شهرداری های عملکردمؤلفه

 18/7 ± 991/1 91/7 ± 917/1 11/7 ± 119/1 هدف گزینی

 78/7 ± 871/1 18/7 ± 899/1 19/7 ± 911/1 ساختار

 11/7 ± 871/1 97/7 ± 819/1 11/7 ± 999/1 رهبری

 71/7 ± 171/7 79/7 ± 197/7 91/7 ± 817/1 ارتباطات

 71/1 ± 971/7 11/1 ± 987/7 87/1 ± 187/7 دهیپاداش

 97/7 ± 891/1 99/7 ± 881/1 19/7 ± 199/1 های مفیدمکانیزم

 91/7 ± 111/7 99/7 ± 181/7 97/7 ± 191/7 نگرش به تغییر

 91/7 ± 117/1 71/7 ± 187/1 17/7 ± 189/1 های کیی عمیکردیمؤلفه

                                                      
1. Demographic 

2. Kolmogorov-Smirnov Test 

3. Independent samples T Test 

4. Mann-Whitney U 
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نگین نظرات پاس  دهندگان در میا ،9 شکلدر  مورد مطالعههای ها در بین سازمانبمنظور مقایسه بهتر بین میانگین این مؤلفه

دهی دارای بااترین عمیکرد های آن آورده شده است. بر اساس این نمودار، مؤلفه سیستم پاداشمورد عمیکرد مدیریت و مؤلفه

 ترین عمیکرد در این دو سازمان بود )با توجه به اینکهدارای پایین ،گزینی هممؤلفه هدف ومورد مطالعه  های ورزشیدر سازمان

 تر است(.وضعیت عمیکردی مدیریت بحرانی ،اشدنزدی  ب 1تر و هر چه به شرای  مطیو  ،تر باشدنزدی  7هر چه میانگین به 

 
 های مورد مطالعهمیانگین ابعاد عمیکردی مدیریت در سازمان. 2 شکل

ل ورزش شهرداری و اداره ک جوامع مورد بررسی )سازماندر ها در بخش آمار استنباطی، برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده

) دیر سطح معناداریمقابا توجه اسمیرنوف استفاده شد؛  و فا( از آزمون کالموگرورزش و جوانان Sig )  

 

 

 

 

این  ،بوده 17/1یر که سطح معناداری بیشتر از های رهبری، ارتباطات و نگرش به تغیشود که در مؤلفهمشاهده می 9جدول 

های هدف در مؤلفهرمال است و ها نو توزیع داده یکسان ،با توزیع مورد انتظار محققبدان معناست که توزیع مشاهده شده 

زیع مورد بوده، یعنی توزیع مشاهده شده با تو 17/1سطح معناداری کمتر از های مفید دهی و مکانیزمگزینی، ساختار، پاداش

برای مقایسه  اسمیرنوف -ف با توجه به نتایو آزمون کالموگرابنابراین  ؛توزیع طبیعی نداشتندها متفاوت و داده ،انتظار محقق

از آزمون  ،توزیع طبیعی نداشتندهایی که مستقل و برای مؤلفه تیاز آزمون پارامتری   ،هایی که دارای توزیع نرمال بودندمؤلفه

-داری آزمون( بمنظور تعیین معنیα=17/1درصد ) 7ویتنی استفاده گردید. همچنین میزان خطای نوع اول و  نناپارامتری  م

 ها مورد استفاده قرار گرفت.
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 هاتوزیع داده نرمال بودن چگونگی برای بررسیاسمیرنوف  –ف اتیجه آزمون کالموگرن -2جدول 

 نوع آزمون نتیجه آزمون SD Z Sig میانگین ریتهای عملکردی مدیمؤلفه

 ویتنیمن و  هاعدم نرمال بودن داده 171/1 717/7 991/1 18/7 هدف گزینی

 ویتنیمن و  هاعدم نرمال بودن داده 119/1 991/7 871/1 78/7 ساختار سازمانی

 مستقلتی  هانرمال بودن داده 911/1 897/1 871/1 11/7 رهبری

 مستقلتی  هانرمال بودن داده 791/1 778/7 171/7 71/7 ارتباطات

 ویتنیمن و  هاعدم نرمال بودن داده 117/1 178/9 971/7 71/1 دهیسیستم پاداش

 ویتنیمن و  هاعدم نرمال بودن داده 179/1 798/7 891/1 97/7 های مفیدمکانیزم

 مستقلتی  هانرمال بودن داده 788/1 111/1 111/7 91/7 نگرش به تغییر

 ویتنیمن و  هاعدم نرمال بودن داده 118/1 111/7 117/1 91/7 ابعاد عمیکردی مدیریت

( استفاده شد. ازم بوه توضویح اسوت کوه F) 7از آزمون برابری واریانس لون ،(tهمچنین برای برآورد دقیق میزان آماره آزمون )

م نتایو آزمون تی مستقل برای تعیوین آمواره و سوطح معنواداری از سطر دو ،زمانیکه آزمون جوامع دارای واریانس برابر نباشند

بنابراین ؛ ها دارای تجانس یکسان بود و نیازی به استفاده از سطر دوم نبودشود که در پژوهش حاضر تمامی واریانساستفاده می

رهبری، ارتباطات و نگورش فه مؤل 9در  مورد مطالعه های ورزشیهای عمیکردی مدیریت در سازمانمقایسه مؤلفه ،نتایو آزمون

 ارائه شده است. 9در جدول  ،مستقل و آزمون لون انجام شد تیکه با استفاده از آزمون آماری  به تغییر

 های ورزشیهای عمیکردی مدیریت در سازماننتایو آزمون لون و تی مستقل برای بررسی تفاوت برخی مؤلفه -9جدول 

 میانگین نوع سازمان ملکردی مدیریتهای عمؤلفه
 آزمون تی آزمون لون

F P  t df P  

 رهبری
 11/7 سازمان ورزش شهرداری

111/7 799/1 897/9 791 199/1 
 97/7 اداره کل ورزش و جوانان

 ارتباطات
 91/7 سازمان ورزش شهرداری

119/9 777/1 897/1 791 979/1 
 79/7 اداره کل ورزش و جوانان

 نگرش به تغییر
 97/7 سازمان ورزش شهرداری

71/1 177/1 119/1 791 899/1 
 99/7 اداره کل ورزش و جوانان

هوای تنهوا در مؤلفوه رهبوری تفواوت در بوین سوازمان ،نشان داده شده است 9جدول همانطور که نتایو آزمون تی مستقل در 

=199/1معنادار است ) مورد مطالعهورزشی  P ان تفواوت های ارتباطات و نگرش بوه تغییور در بوین ایون دو سوازم( و در مؤلفه

بت تری را نسووضعیت مطیو  اداره کل ورزش و جوانانهای فو ، . ازم به ذکر است که در تمامی مؤلفهمعناداری مشاهده نشد

هوای عمیکوردی همچنوین بورای بررسوی تفواوت در سوایر مؤلفوه ؛در عمیکرد مدیریت دارا هستند شهرداری ورزش به سازمان

ویتنی استفاده شد که نتایو آن در -از آزمون من ،ها نبودندمدیریت که دارای توزیع نرمال داده  

                                                      
1. Levene's Test for Equality of Variances (F) 
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های مفید که از نبود تفاوت معنادار شود، به غیر از مؤلفه مکانیزمده میمشاه 1همانطور که در جدول  ذکر شده است. 1 جدول

-ها تفاوت در بین این دو سازمان مشاهده مویدر سایر مؤلفه ،(P=718/1کند )های ورزشی مورد مطالعه حکایت میدر سازمان

تری نسبت بوه عیت بااتر و مطیو وض ،های عمیکردی مدیریت در اداره کل ورزش و جوانانهمچنین وضعیت کییه مؤلفه ؛شود

 ها(.ها و مؤلفهگذاری معکوس گویهسازمان ورزشی شهرداری دارد )با توجه به نمره

 

 های مورد مطالعههای عمیکرد مدیریتی در سازماننتایو آزمون من ویتنی برای بررسی تفاوت برخی مؤلفه -4جدول 

 U Z P رتبه میانگین نوع سازمان تهای عملکردی مدیریمؤلفه

 هدف گزینی
 17/797 سازمان ورزش شهرداری

711/9711 111/9- 111/1 
 11/81 اداره کل ورزش و جوانان

 ساختار سازمانی
 99/778 سازمان ورزش شهرداری

9181 991/9- 171/1 
 9/81 اداره کل ورزش و جوانان

 دهیسیستم پاداش
 91/799 سازمان ورزش شهرداری

711/9189 911/9- 111/1 
 19/81 اداره کل ورزش و جوانان

 های مفیدمکانیزم
 18/779 سازمان ورزش شهرداری

711/1719 911/7- 718/1 
 19/711 اداره کل ورزش و جوانان

 ابعاد کیی عمیکردی
 91/771 سازمان ورزش شهرداری

711/9971 119/9- 198/1 
 11/89 اناداره کل ورزش و جوان

 گیریبحث و نتیجه

همواره مورد توجه  ،وری و اثربخشی که برای سازمان در برداردهای امروزی، عمیکرد بهینه در سازمان به دلیل بهرهدر سازمان

ها برای بقاء و و سازمان ای که به حوزه مستقیی از مطالعات سازمانی تبدیل شده استمدیران و کارشناسان بوده، به گونه

های خود را به مطالعه فرآیندها و عمیکردهایی معطوف نمایند از تالش ایبخش عمده ،پیشرفت در دنیای رقابتی ناگزیر هستند

برای افزایش اثربخشی  7ماییز عقیدهبه  .(7989کشاورز ترک، )نماید می ءکه در موفقیت و بهبود عمیکرد آنان نقش اساسی ایفا

تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، توزیع بهینه قدرت، پشتیبانی منابع،  ،وری سازمانی نظیرهسازمان باید عوامل مؤثر بر بهر

مورد  یکرارچگی و نوآوری، استقالل و سازگاری با محی  خارج و ایجاد ساختاری برای برطرف کردن مشکالت پیش آمده

تا  97ی نشان داد که اکثر کارکنان در رده سنی بین نتایو آمار توصیف (.7998)سیطان حسینی و همکاران،  مطالعه قرار گیرند

سال را قرار داشتند که بیانگر جوان بودن نیروی کار و نشان از ظرفیت و بستری مناسب  71تا  7کاری بین و سابقه سال 97

 ورزش سازمانها و بخصوص در همچنین اکثر کارکنان در این سازمان ؛ر بودبرای بهبود وضعیت عمیکردهای سازمان را متصوّ

یکی از مهمترین  ،پی شغل توس  آناندرامنیت شغیی و احتمااً تعویض پی دارای استخدام قراردادی بودند که نبود شهرداری

-تهدیدی برای مدیران باشد. یافته ،تواند در جهت عدم تحقق اهداف سازمانی و عمیکردهای مؤثر در سازمانمسائیی بود که می

دو  دهنده وجود مس یه و مشکل در هرنشانکه بوده  1ها بیشتر از است که میانگین همه مؤلفه حاکی از آن ،های پژوهش

که بیانگر پراکندگی کم در  به دست آمد 7/7همچنین انحراف استاندارد همه آنها کمتر از  است. مورد مطالعهورزشی سازمان 

 پاس  به هر س وال است.

                                                      
1. Miles 
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تفواوت معنوادار  ،موورد مطالعوهورزشوی های عد رهبری از مدل وایزبورد در سازمانبُ نتایو آزمون تی مستقل نشان داد که بین 

در شورای  اداره کل ورزش و جوانوان  در 97/7مقابل در  1از  11/7 ،شهرداری ورزش عد در سازمانوجود دارد و میانگین این بُ

مربو  به کوشوش در هودایت موؤثر  ،مؤلفه شده بودتری قرار دارد. از جمیه مهمترین مواردی که باعث اختالف در این نامناسب

بوود. اداره کول ورزش و جوانوان در  99/7در برابور  71/7 شوهرداری ورزش کارمند توس  رئیس بود که میانگین آن در سازمان

ر یالت رهبوری و احسواس امنیوت دها، اعتماد به کارمنودان، تموا(، چهار عامل نظام ارزش7989)ماهدخت و همکاران طاهری 

(، وظیفه نفوذ بر افراد و یکرارچه نمودن اهداف سازمان 9119ویمس )ها را اثرگذار دانست. گیری سب  رهبری در سازمانشکل

تواند نفوذ خوود بور کارمنودان را توداوم بمنظور رسیدن به موفقیت را از وظایف رهبری دانست که از طریق ارتباطات پایدار می

هوای از استانداردها در حیطه رهبری، تعیین جایگاه هر کارمنود در برناموه ،کرد( عنوان 1891) 7کوماک (.9119)جیان،  بخشد

( 7989خوواه )هوای وطوننتایو این بخش از پژوهش با یافتهدر کارمند منجر شود.  تواند به احساس امنیتمی است کهسازمان 

ه دایول وجوود . از جمیوناهمسو بود( 7981ترک ) ( و کشاورز7998)و همکاران (، سجادی 7987همسو و با نتایو مسعودیان )

در جهت آگاهی از مشوکالت، فقودان یکروارچگی در اهوداف سوازمانی در  عدم ارتبا  مؤثر مدیر با کارمندتفاوت در این مؤلفه، 

هوای های شغیی در سوازمانهای خدماتی همچون سازمان ورزش شهرداری و عدم شناخت مدیر از خصوصیات و ویژگیسازمان

که  ورزش شهرداری البته نوع ارائه خدمات سازمان. هاستگونه سازمانورزشی ناشی از بکارگماردن مدیران غیر متخص  در این

، (9171) و همکواران 9گوتی ها باشد.سایر سازمان تواند از جمیه دایل کاهش عمیکرد در مقایسه بابیشتر خدماتی است نیز می

انگیزه توفیوق طیبوی  ،های ورزشیها و باشگاهختیف عنوان کرد که رهبری مناسب در سازمانهای مبا مروری بر رهبری سازمان

هوای آموزشوی هوا و کارگواهرو برگوزاری کوالسازایون. شودبهبود عمیکردها می سببکه  دهدرا در کارکنان و بازیکنان افزایش 

هوای احتموالی و تفوویض آگاهی از مشکالت و نارسوائی های نوین مدیریتی، ارتبا  نزدی  با کارکنان وآشنایی مدیران با روش

هوای خصووص در سوازمان به افزایش عمیکردی بوه دتوانهایی است که میحلاز جمیه راه ،ر سطوح مختیف سازماناختیارات د

 کم  شایانی کند. غیردولتی ورزشی

. کردحکایت می های مورد مطالعهبین سازمانینی گزوجود تفاوت معنادار در مؤلفه هدفنتایو آزمون ناپارامتری  من ویتنی از  

از  ،در بُعود هودف گزینویشوهرداری  ورزش سوازمانبوا  مقایسوهدر  اداره کل ورزش و جوانانکه عمیکرد  نشان دادها این یافته

-با یافتوهو ( همسو 9171) مورس( و 7989دی )(، مرا7987با نتایو مسعودیان ) این یافته. استتری برخوردار وضعیت مناسب

بوه نووع  ،. یکی از مهمترین دایل تفاوت در این مؤلفوهاست ناهمسو( 7998)( و سجادی و همکاران 7981ترک ) های کشاورز

کارکنان قراردادی بودنود  ،شهرداری ورزش بیشتر جامعه پژوهش حاضر بویژه در سازمان، زیرا شودمربو  میاستخدام کارکنان 

برای ارکت در تدوین اهداف سازمان برخوردار نیستند. از دیگر نتایو این پژوهش این بود که از امنیت شغیی کافی جهت مش که

در هر دو سازمان موورد نشان دهنده وضعیت نامناسب این مؤلفه  ،این نتیجه به دست آمد.میانگین  کمترین ،گزینیلفه هدفمؤ

(، ازمه بهبود عمیکرد در ادارات تربیوت بودنی 7989) نخییل زاده و همکارا. بررسی به ویژه در سازمان ورزشی شهرداری است

اهوداف خوود تر، های موفقکه سازمان بیان کردند ،(9111) 9چاند و کاتو. های کشور را وضوح اهداف سازمانی عنوان کرداستان

رکت آنوان در مشواعدم روشن سواختن اهوداف بورای کارکنوان و عودم اند. را با وضوح بیشتری با کارمندانشان در میان گذاشته

، غیردولتی های ورزشیاستقالل در بحث هدف گذاری بویژه در سازمانتنظیم اهداف سازمانی، در عمیکرد تأثیرگذار خواهد بود. 

بکارگیری کارکنان در تدوین اهداف از طریق گرفتن نظرات آنان از مشکالت و موانع موجود بر سر راه و فراهم کردن زمینوه در 

ایون مؤلفوه کمو  شوایانی نمایود.  مؤثرترتواند در اجرای که می هستنداز جمیه عوامیی  ،و نوآوری در آنان جهت بروز خالقیت

                                                      
1. Comak 

2. Gooty 

3. Chand & Katou 
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های دسوتیابی بندی اهداف، راهلویتکار خود و حرکت رو به جیو باید ضمن تعیین و اوو ها برای اطمینان از حفظ کسبسازمان

باید به روشنی در آن مشخ  باشود )اسویدیو  ،ییابی به اهداف سازماندر دستد و نقش هر فرد ننی بیان کنبه آنها را نیز به روش

، اهوداف اداره کول ورزش و جوانوانشاید بتوان دلیل تفاوت در این مؤلفه را چنین توجیه نمود که اهوداف (. 9171و همکاران، 

تمامی کارکنوان بور هموان اسواس عمول  ،دستی بدون تغییر باقی ماندهالیان متمادی از طریق اسناد بااکیی هستند که برای س

وری بیشوتر برای بهورهمورد مطالعه در این پژوهش شهرداری  ولی با توجه به اینکه سازمان ورزشی ،اندو با آن عجین شدهکرده 

 گزینی شوند.رو شاید دچار ضعف در هدفایناز ،های خود هستندبطور مداوم در پی تغییرات در اهداف و برنامه

وجود داشت  یتفاوت معنادار ،مورد مطالعههای های آزمون من ویتنی این بود که بین ساختار سازمانی در سازمانتهاز دیگر یاف

تری از شرای  نامناسب ،اداره کل ورزش و جوانان 91/81در مقابل  99/778با رتبه میانگین  شهرداری که سازمان ورزش

که  استهای مختیف سازمان مربو  به تقسیم وظایف کاری در بخش ،عدبُبرخوردار بود. از جمیه دایل اصیی تفاوت در این 

ورزش  به لحاظ ساختار سازمانی و تقسیم وظایف نسبت به سازماناداره کل ورزش و جوانان تر نشان از وضعیت مطیو 

-از عیل کاهش در بهره یکی ،(9117)و همکاران  یری( همخوانی دارد. س9171)و همکاران دیو یدارد که با نتایو اس شهرداری

های که سازمان اشاره کرده است( 9171) 7هی -ق فِ. عنوان کرده استساختار مناسب نبود های دولتی ویتنام را وری سازمان

ن ساختار خود را به چه ترتیبی آرایش دهند که در شرای  محیطی امروز بیشتری ،دانند برای حفظ جایگاهموفق به خوبی می

ی  سازمان  ،اداره کل ورزش و جوانانکه  توان چنین گفتمی کییطوربهدر بیان دایل این تفاوت باشند.  بازدهی را داشته

اجتماعی  -زیرمجموعه معاونت فرهنگی بوده که ی  سازمان صف ،زمان ورزش شهرداریاما سا، ستادی و مرکزی است

اداره کل لذا با توجه به اینکه ساختار  ؛پردازدا دستی میتنها به انجام وظایف محوله از اسناد با ورود شهرداری به شمار می

زیرا است، از شرای  و عمیکرد بهتری برخوردار  شهرداری ورزش در مقایسه با سازمان ،بودهاز نوع مکانیکی  ورزش و جوانان

کند ( هم اشاره می9119) جیان. رودمیثبات بودن محی  از عوامل موفقیت به شمار ها در شرای  بیمکانیکی سازمانساختار 

کیی و طورهببود.  دندارای توفیقات بیشتری خواه ،دنتری از حیث تقسیم وظایف باشهایی که دارای ساختار مناسبکه سازمان

ای فراهم به گونهخود را با تقسیم کار درست، ساختار سازمانی  اداره کل ورزش و جوانان توانستهبا توجه به نتایو این پژوهش، 

. استدهی بهبود بخشد. طبق اصول اداره سازمان بعد از شناخت هدف، گام بعدی سازمان عمیکرد کارکنانش را کهد کن

ای فراهم آورند که افراد با قرار گرفتن در بهترین باید ساختار سازمانی را به گونه ،ها برای اینکه به موفقیت نائل شوندسازمان

 نمایند. جایگاه بتوانند انتظارات را برآورده

سازمان و اداره کل ورزش و جوانان بیانگر تفاوت معنادار در  ،دهیهمچنین نتایو آزمون من ویتنی در مؤلفه سیستم پاداش

شرای  مساعدتری نسبت به سازمان از  ،اداره کل ورزش و جوانانهای آماری در . این مؤلفه با توجه به یافتهبود ورزش شهرداری

مربو  به عدم تناسب بین مقدار حقو  با ب ایجاد اختالف در این مؤلفه شده، ز جمیه مواردی که سباداراست.  شهرداری ورزش

 9شرای  نامناسبی را دارا بود. چیانگ و بریچورزش شهرداری که در سازمان دهد میکه فرد در سازمان انجام  استمیزان کاری 

فی شناسایی نشده و یا پاداش داده نشود، باعث نارضایتی کارکنان های کارکنان به قدر کاکه تالش زمانیکردند، ( بیان 9177)

مربو   ،از جمیه دایل اختالف در این مؤلفهشود. های خدمات استراتژی  سازمان میو تعهد کمتر آنان به مشتریان و اولویت

خدمات ورزشی ارائه شده به که در قبال  استی  سازمان خدماتی و عام المنفعه  ،که سازمان ورزش شهرداریبه اینشود می

اداره کل ورزش و ولی در  ،شدهها و این باعث محدود شدن بودجه این نوع سازمان کنددریافت نمیمالی  سودآورده و  ،مردم

( و 7981ترک ) (، کشاورز7989(، وطن خواه )7987های این پژوهش با نتایو مسعودیان )بدین گونه نیست. یافته جوانان

                                                      
1. Fegh-hi 

2. Chiang and Birtch 
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و با نتایو  دانستندمهم را های درونی در سازمان ها و مشو ه تمرکز بر پاداشکداشت  یهمخوان( 9177) گاندرمن و کامر

از نظر جیب رضایت کارکنان و هم از نظر اثربخشی  هم ،هادهی در سازمانهای پاداش( همخوانی نداشت. نظام7998سجادی )

که  ندنشان داد ،(9171) و همکاران 9تیمون (.9171و همکاران،  7)گاان و هستندحائز اهمیت فراوانی  ،عمیکردهای سازمان

-مشرو  به رضایت کارکنان از پاداش ،های درونی با موفقیت شغییهای درونی با رضایت از سازمان و رابطه پاداشرابطه پاداش

کارکنان در جهت ارائه  هایی که مدیریت به( عنوان کردند که در سازمان9177) 9سونیو جیم ادهای بیرونی است. گرین 

های شغیی نیروهای کاری تالش بیشتری جهت کامل کردن نقش ،کنددهد و از آنها حمایت میخدمات با کیفیت، پاداش می

بیش از  درونی به کارکنان اهمیت پاداش ،ن پیشین به آن اشاره نمودنداکنند. یکی از مهمترین مواردی که محققخود صرف می

های مستقیم و غیر مستقیم ضمن مرتفع ساختن نیازهای کارکنان، سبب تمرکز پرداختهمچنین ست. های بیرونی اپاداش

 (.7989)کشاورز ترک،  شود که نتیجه آن بهبود عمیکرد سازمانی استبیشتر کارکنان می

 ،رزش شهرداریو در مقایسه با سازمان اداره کل ورزش و جوانانگونه که مشاهده شد، ابعاد عمیکردی مدیریت در همان

برای ارتقای عمیکردهای سازمان خود باید به مهمترین منبع سازمان که  های ورزشیوضعیت بهتری را دارا هستند. سازمان

ای را مبذول دارند. انتخا  سب  رهبری مناسب سازمانی با توجه به نوع سازمان و خدماتی که هتوجه ویژ ،نیروی انسانی است

تن اهداف سازمانی برای کارکنان از طریق مشارکت آنان در تدوین اهداف، تعیین ساختاری برای کند، روشن ساخارائه می

سازمان با کمترین سیسیه مراتب جهت ارتبا  نزدی  و مؤثر بین مدیر و کارمند جهت اظهار مشکالت حوزه کاری خود و در 

از  ،آن بتواند بهترین عمیکرد و انگیزه را داشته باشد نظر گرفتن پاداش بر اساس ضواب  و معیارهایی که کارمند در مواجهه با

 دولتیغیر های ورزشیجمیه مهمترین مواردی هست که با توجه به نتایو این پژوهش باید مد نظر مدیران، بخصوص سازمان

 قرار گیرد.

 منابع

ی سازمان در خدمت به توسعه بررسی کارکردهای اساس(. 7989) .دهقان هراتی، فرزانه و نکومند، سمیرا؛ ترک زاده، جعفر

 .11-98، (99)9پشتیبانی،  فصینامه توسعه مدیریت منابع انسانی و .جامعه و برخی الزامات آن

پژوهشنامه  .سسات کوچ  و متوس ؤیزی استراتژی  برای مبرنامه(. 7991) .هاشم ،آقازاده و طهمورث ،پورحسن قیی

 .711-17، (97)8 ،بازرگانی

تعیین ارتبا  بین رواب  فردی با عمیکرد مدیران ورزشی (. 7989) .دوستی، مرتضی و عماد ینی، سیدحس ؛پور، جوادحسین

 .91-97  ص، (7)9 ع انسانی در ورزش،نشریه مدیریت مناب .استان گیالن

-ل تربیتبررسی و تحییل تعالی سازمانی ادارات ک(. 7989) .و قهرمانی، مهری یاوری، یوسف ؛فرجی، رسول ؛خییل زاده، منصور

 .71-98، (77)7فصینامه عیوم ورزش،  .های کشور بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیتبدنی استان

و محیه  77شهرداری منطقه  7مقایسه محیه مینایی در ناحیه  شهری و تفریحات شهری:(. مدیریت 7981) .ذکائی، ابوالفضل

ریزی تفریحات ورزشی، کتابچه مدیریت و برنامه ،رداری تهرانمجموعه مقاات همایش میی تفریحات سالم شه .نیاوران

719-711. 

(. بررسی و مقایسه کارکرد مرکز توسعه ورزش همگانی و 7998) .آتوسا ،تیموری و هنری، حبیب ؛سجادی، سید نصراهلل

 .711-779، 91ژوهش در عیوم ورزشی، نشریه پ .و مرکز توسعه ورزش قهرمانی ایران بر اساس مدل وایزبورد تفریحی

                                                      
1. Galanou  

2. Tymon  

3. Greens lade and Jimmieson 
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 یسالمت روان یسهم نسب ی. بررس(7998) .همایی، رضا و موسوی، زهره ؛دوست قهفرخی، ابراهیمعیی ؛، محمدینیحسسیطان 

 .97-17، (1)9 ،یورزش یریتمدنشریه  .اصفهان ناستا یبدن یتدر ادارات ترب یبر سالمت سازمان

های آموزشی و های رهبری مدیران گروهارتبا  بین سب (. 7989) .، حسینخوشرنگ و ..ا. عطا ،اسدی لویه ؛، ماهدختطاهری

 .19-71، (7)91 نشریه پرستاری و مامایی جامع نگر، .رضایت شغیی اعضای هیأت عیمی

های تحییل الگوهای اثربخشی در فدراسیون(. 7989) .عسگری، بهمنو یوسفی، بهرام  ؛نژاد، رحیمرمضانی ؛عیدی، حسین

 .991-917 ،(9)1نشریه مدیریت ورزشی،  .های رقابتید ارزشورزشی بر اساس رویکر

های ورزشی های آسیب شناسی و عمیکرد سازمانی در فدراسیونبررسی و مقایسه مؤلفه (.7989) .حسنکشاورز ترک، محمد 

 ارشد، دانشگاه تهران.نامه کارشناسیپایان .موفق و ناموفق

نشریه  .SWOTداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحییل تبیین وضعیت موجود ا (.7989) .یمهدگودرزی، 

 .11-17، (7)9 های کاربردی در مدیریت ورزشی،پژوهش

نمونه ستفاده از مدل شش بعدی وایزبورد )(. آسیب شناسی جو سازمانی نیروی انتظامی با ا7989) .حسنمرادی، محمد 

 .19-17، (9)71توسعه سازمانی پییس،  فصینامه .(یروی انتظامیپژوهشی: معاونت طرح و برنامه و بودجه ن

(. 7987) .میثم موسوی، سید و امیریان زاده، مژگان ؛صالحی، مسیم ؛مسعودیان، یوسف ؛فر، جمیلصادقی ؛مسعودیان، اسماعیل

دانشکده . مجیه تحییل محی  داخیی بیمارستان شهید رجایی گچساران بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد

 .999-911 ،(7)1عیوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت(، پزشکی دانشگاه پیرا

تحییل ابعاد کارکردی (. 7989) .نرگسروستایی،  و نصیری، طه ؛عامیی، الهام ؛نژاد، بهمناحدی ؛شمس، لیدا ؛سودابه ،خواهوطن

مجیه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه  کی تهران.های دانشگاه عیوم پزشمدیریت با استفاده از مدل وایزبورد در بیمارستان

 .711-719 ،(9)1، عیوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت(
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Abstract 

Objective: The aim of this research work was to compare the organizational diagnosis in 

general of the Youth Sport administration of the Khorasan-e-Razavi province and the sport 

organization of Mashhad municipality based on the wise board model. 

Methodology: This was a descriptive comparative study conducted through field research. 

For this, 71 employees from the sport organization of Mashhad municipality and 75 

employees from the general administration of the Youth Sport administration of the 

Khorasan-e-Razavi province were selected as the research samples. The instrument used for 

data collection was the organizational diagnosis questionnaire (ODQ) of Preziosi (1980), 

whose content validity has been confirmed through the previous researches, and its reliability 

has been confirmed through the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.92). For data analysis, 

independent t-test and Mann Whitney U test of the samples were applied. 

Results: Data analysis revealed a significant difference in the organizational diagnosis 

between the studied organizations. Moreover, there was a significant difference between the 

performance management indices such as leadership, goal setting, organizational structure, 

and reward system in the studied organizations. No significant difference was observed 

regarding the indices of organizational communication, outlook for change, and beneficial 

mechanisms between the 2 population groups. 

Conclusion: Generally, it can be claimed to determine accessible and easier goals for 

employees, flexible and dynamic organization structure, making a suitable remuneration 

system according to their operation and ability, and making an effective leadership in abilities, 

out of which readiness is one of the important cases in the municipal sport organization. 

Keywords: Performance Aspect, Evaluation, Non-Sport Organization, Sport Organization, 

Organizational Diagnosis. 
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