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  رسی رابطة بين فرهنگ سازمانی با بهره وری مديران ادارات تربيت بدنی بر
  استان های آذربايجان شرقی و غربی 

  
   ١١ميرحسن سيد عامری

   ورزشی دانشگاه اروميه استاديار گروه تربيت بدنی و علوم
  

  
  چكيده

   تربيت بدنیت ابررسی رابطة فرهنگ سازمانی با بهره وری از ديدگاه مديران ادار, تحقيقاين هدف 

تحقيق حاضر توصيفی از نوع همبستگی بوده و به شکل ميدانی اجرا شده . استان های آذربايجان شرقی و غربی است

مديران شاغل در ادارات تربيت بدنی استان های مذکور تشکيل می دادند که با  نفر از ۸۰جامعة آماری تحقيق را . است

از , برای گردآوری اطالعات .  نفر محدود شد۶۴برگشت پرسشنامه های تکميلی جامعة آماری تحقيق حاضر به 

ق با استفاده از نتايج تحقي. استفاده شد)  بهره وریr% = ۸۲(و )  فرهنگ سازمانیr% = ۸۶(پرسشنامه های روا و پايا 

روش آماری همبستگی اسپيرمن نشان داد که بين فرهنگ سازمانی و شاخص های آن با بهره وری مديران تربيت 

  ).>P ۰۵/۰(بدنی جامعة مورد بررسی رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد 

  

  هاي كليدي واژه

  .  مديران تربيت بدنی,بهره وری, فرهنگ سازمانی

                                                 
   Email : ha_ameri2003@Yahoo.com                                             ٠٩١٤٤٤١٨٤٤٦:تلفن :  نويسندة مسئول ‐ ١
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  مقدمه  

اهميت و نقش مديريت را در پيروزی و شکست سـازمان           , ی فزايندة محيطی  پيچيدگی ها 
يکی از موضوعاتی که در سال های اخير در دانش مديريت مـورد     . ها انکارناپذير ساخته است   

توجه به فرهنگ به عنوان نقطة شروع تغيير        . مقولة فرهنگ سازمانی است   , توجه قرار گرفته  
  ).۶( و ارزش های اخالقی و معنوی ملت هاست برای استوار ساختن توسعه بر هويت

 شيوة انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کنـد؛              ١فرهنگ سازمانی 
کی يکسان از سازمان است که وجود آنها در همة اعضای سازمان مـشاهده مـی شـود و                   اادر

 هـا متمـايز مـی       نشان دهندة مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از ديگر سازمان            
هويت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند        , به عبارت ديگر فرهنگ سازمانی    ). ۲۱(سازد  

باورها و ارزش هـای مـشترک اسـت کـه بـر             , فرهنگ سازمانی مجموعه ای از اعتقادها     ). ۴(
بدين علت اعتقادها و ارزش ها شالوده       ). ۸(انديشه و رفتار اعضای يک سازمان اثر می گذارد          

ية فرهنگ سازمانی است و اين عوامل است که به سازمان قدرت می دهد و اساس فلسفة                 و پا 
  ). ۳( را بنيان می نهد ٣ و اثربخشی٢سازمانی برای رسيدن به کارايي

پـرورش  , متاسفانه در بسياری از سازمان های کشور ما بخصوص در سازمان های ورزشی            
,  مورد عنايت و توجه کافی قرار نگرفتـه        فرهنگ سازمانی به عنوان مهم ترين وظيفة مديران       

  در حالی که به وضوح قابل درک است که فرهنگ سازمانی روی تمامی جنبه های سازمان اثر                 
چنانچه همين مقوله   ). ۱(می گذارد و در هر سازمانی پديده ای به دور از تأثير فرهنگ نيست               

  . می شود مديران نيز محسوب ٤يکی از مؤلفه های اثرگذار بر بهره وری
تنـوع  , پيچيدگی های فنـاوری , امروزه اهميت بهره وری با توجه به گسترش سطح رقابت 

همچنين بهره وری   . کمبود منابع و سرعت تبادل اطالعات بر کسی پوشيده نيست         , سليقه ها 
و کارايي ارزشمندترين جايگاه را نزد مديران دارد و همه در جست و جوی کـارايی بيـشتر و                   

تا ثبات سـازمان را در  ,  ترند و تالش های آنان در همين راستا شکل می گيرد       اثربخشی فزون 
بهره وری همـواره سـعی دارد آنچـه را در حـال حاضـر       . دنيای پر رقابت امروز تضمين کنند     

                                                 
1 - Organizational Culture 
2 - Efficiency  
3 - Effectiveness 
4 - Productivity 
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در واقع بر اين عقيده استوار است که انسان می تواند کارها را هر              , بهبود بخشد , موجود است 

بهره ورزی مستلزم آن است که به طور پيوسته         , عالوه بر آن  . ام دهد روز بهتر از روز پيش انج     
تالش هايي در جهت انطباق فعاليت های اقتصادی با شرايطی که به طور دائم در حال تغييـر                  

  ). ۷(در حقيقت بهره وری ايمان راسخ به پيشرفت انسان هاست , صورت پذيرد, است
 شرايط محيطی سازمان اثرهای مثبتـی       مويد آن است که بهبود    ) ۲۰۰۲ (١پژوهش اسپنس 

بر کارکنان دارد و آنان را متعهد می سازد که تالش بيشتری در انجام وظايف سـازمانی مـی                    
نيز بر اين نکته تاکيد دارد که در اثر توسعه و بهبـود             ) ۲۰۰۶ (٢هارتون, سی اونجی ). ۱۵(کنند  

  ). ۲۲(کارايي سازمانی افزايش می يابد , منابع انسانی
در پژوهشی در زمينة فرهنگ سازمانی و رضايت شغلی در خصوص    )  ۱۹۹۵ (٣س و ويز  واال

فرهنگ قـوی و مثبتـی      , مديريت ورزشی به اين نتيجه رسيدند که سازمان های موفق و برتر           
زيرا فرهنگ سازمانی قوی و مثبت موجب افزايش سطح مشارکت کارکنـان و کثـرت               , دارند

بنابراين مـديران عمليـاتی     . و افزايش کارايی می شود      توافق همگان بر روی نکات راهبردی       
بايد تمام توان و انرژی خود را صرف گسترش فرهنگ قوی سازمانی کنند تا به مـؤثر بـودن                   

  ). ۲۴(سازمان کمک کنند 
نيز در تحقيقات خود دريافتند که بـين        ) ۱۹۸۷ (٥رگ و چاسمير  بو کو ) ۱۹۹۲ (٤سيلورتون

با عنايت به    ). ۲۳, ۱۷(رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد        فرهنگ سازمانی با رضايت شغلی      
درنتيجـه افـزايش آن     ,  است ٦اينکه يکی از عوامل مؤثر بر بهره وری سازمانی رضايت شغلی          

همچنين متعهد می شوند که نه      , موجب می شود کارکنان بيشتر از حد توان خود تالش کنند          
بلکه هـدف  , )کارايي(مترين زمان انجام دهند  و در ک٧تنها وظايف سازمانی خود را به درستی      

  ).اثربخشی (٨های صحيحی را برای انجام امور برمی گزينند

                                                 
1 - Spence  
2 - Seonghee, Harton  
3 - Wallace & Weese  
4 - Silverthorne  
5 - Wallace & Koberg & Chusmir  
6 - Job Satisfaction  
7 - Doing Things right  
8 - Doing the right thin  
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هـدايت و   , اين نتايج را در پی داشت که بـا آمـوزش مناسـب            ) ۲۰۰۳ (١تحقيقات کوديبا   

مشارکت دادن کارکنان می توان مهارت های آنان را افزايش داد و موجبات افـزايش کـارايي                 
 در تحقيقات خود    ٣و اليس و ديک     ) ۱۹۹۳ (٢توماس, کولسون  ). ۱۸( را فراهم ساخت   سازمانی

به اين نتيجه رسيدند در سازمان هايی که افراد به صورت گروهی کار مـی کننـد و مـديران                    
  ). ۱۳, ۱۰(بهره وری سازمانی بهبود می يابد, سبک رهبری مشارکتی را به کار می گيرند

ينه بهره وری کارکنان دريافت که بهره وری کاری         خود در  زم   در تحقيقات   ) ۱۹۹۴ (٤بارتل
  ). ۹( درصد افزايش می يابد ۱۷بعد از انجام برنامه های آموزشی حدود 

در تحقيقی دريافت زمانی که در سازمان برای افراد هدف هايی تعيين مـی              ) ۱۹۹۰ (٥رايت
ن را تعيين مـی کننـد       عملکرد شغلی آنان بيشتر از هنگامی است که خود هدف هايشا          , شود

با مرور نتايج تحقيقات خود بيان کردنـد کـه          ) ۱۹۹۶ (٦اينگليس و دانيل چاک   , پاستور). ۲۶(
حمايت و ارتباط با همکاران و فراگيری يـا شـمول در حرفـة مـديريت                , تعادل شرايط کاری  

  ).۲۰(ورزش بسيار مهم  است 
ن به عنوان رهبـران و سـازندگان        مربيا"با نام   ) ۱۹۹۳ (٧مکلين و کرلت  , نتايج تحقيق ويز    

نقش مهمی در پيشرفت و حفظ فرهنگ سازمانشان        , حاکی از اين است که رهبران     , "فرهنگ
همچنين مربيان تيم های ورزشی نيز به عنوان رهبر و مدير می توانند نقش مهمـی در                 , دارند

  ). ۲۵(پذيرش و ايجاد يک ساختار فرهنگی داشته باشند 
در مورد تأثير فرهنگ بر رهبـری  ) ۱۹۹۸ (٨جی اف , ديويد و موالری  , نتايج تحقيقات گری  

). ۱۴(نشان داد که فرهنگ سازمانی بر سبک رهبری و ارزش های مديريتی تأثير می گـذارد                 
, نيازهـا , نشان داد که جو سازمانی بر روی عواملی همچون رفتـار رهبـر            ) ۱۹۸۰ (٩دی اليويرا 

  ).۱۲(زمان تأثير می گذارد ارزش ها و تجربيات گذشته هر فرد در سا

                                                 
1 - Kudyba  
2 - Coulson, Thomas  
3 - Elis &  Dick  
4 - Bartel  
5 - Wright  
6 - Pastore, Inglis & Danyl Chak  
7 - Wees, Maclean & Corlett  
8 - Gray, David & Mollary, Geoff  
9 - Deoliveria  
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نشان می دهد که فرهنـگ قـوی منجـر بـه ايجـاد              ) ۱۹۸۳ (١دتحقيقات هرسی و بالنچار   

همچنـين فرهنـگ قـوی سـازمان        . احساس بهتر برای کارکنان و انجام بهتر کارها می شود         
افراد به سازمان و ايجـاد همـسويي ميـان اهـداف کارکنـان و اهـداف                 موجب افزايش تعهد    

  ). ۱۶(ی شود و اين عامل مؤثری در جهت افزايش بهره وری است سازمانی م
فرهنگ سازمانی است که تعيـين مـی کنـد شـخص چگونـه              , )۱۹۸۹ (٢بر اعتقاد اوريلی  

زيـرا  , يا چگونه به صورت مطلوب با سازمان ارتباط برقرار کند  , خودش را با سازمان وفق دهد     
انی احساس راحتی و خوشايندی کنـد       اين کار موجب می شود که فرد در داخل آن جو سازم           

با علم بر اينکه تربيت بدنی و علوم ورزشی نقش اساسی در بهبـود و افـزايش سـالمت         ). ۱۹(
جسمانی و بهداشت روانی افراد جامعه و بخصوص جوانـان دارد و همچنـين رسـالت مهـم و                   

ی افـراد  سالم و خوشـايند بـرا  , حساسی را در زمينة بهسازی جامعه و ايجاد محيطی مطلوب     
بدين منظور سازمان تربيت بدنی نيز متولی توسعه و گسترش تربيت بـدنی و              , دنبال می کند  

ورزش در راستای اهداف ذکر شده برای آحاد جامعه بوده و پژوهش حاضر در پی آن است که                  
چگونه و بـا چـه   , روشن سازد مديران اين سازمان ها با توجه به نظريات متعددی که ذکر شد     

می توانند برای حصول کارايي و اثربخشی در سازمان های ورزشی به منظور تحقق              رويکردی  
در تحقق اين امر    . فرهنگ مطلوب سازمانی را در سازمان های ورزشی ترويج کنند         , بهره وری 

پژوهش حاضر در صدد است که رابطة بين فرهنگ سازمانی به همراه شاخص های آن با بهره                 
ة مورد مطالعه را تبيين کرده تا بتواند راهکارهای الزمـه را بـا              وری مديران تربيت بدنی جامع    

  . استنتاج از يافته های پژوهش ارائه کند
  

  روش تحقيق 
.   اجـرا شـده اسـت       ٣توصيفی از نوع همبستگی بوده و به شکل ميـدانی         , پژوهش حاضر 

ی و  جامعة آماری پژوهش حاضر را مديران ادارات تربيت بدنی استان های آذربايجـان شـرق              
يا افرادی بودند کـه     , )سرپرستان و معاونان  , روسا(منظور از مديران    . غربی تشکيل می دهند   

                                                 
1 - Hersy & Blanchared  
2 - Oreilly  
3 - Field  
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در ادارات تربيت بدنی شهرستان های آذربايجان شرقی و غربی يا درادارة کل تربيـت بـدنی                 

بـرای انجـام   . استان های مذکور مسئوليت مديريت فعاليت های ورزشی را بر عهده داشـتند   
کت حاوی پرسشنامه های پژوهش برای مـديران کـه در ايـن تحقيـق شـرکت            پا ۸۰تحقيق  
  . ماری پژوهش را تشکيل می دادندآارسال شد که کل جامعة , داشتند

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های فرهنگ سـازمانی و پرسـشنامة بهـره وری                
ولـی بـا وجـود      , اسـت  ٢ و پايايي  ١استفاده شد که پرسشنامه های مذکور دارای اعتبار محتوا        

 ٣استاندارد بودن پرسشنامه ها برای اطمينان مجدد از پايايي پرسشنامه ها از روش بازآزمايي             
 نفر از مديران تربيت بدنی      ۳۰بدين صورت که ابتدا  پرسشنامه های تحقيق بين          . استفاده شد 

ـ , که مشابه جامعة آماری تحقيق بوده و به صورت تصادفی انتخاب شـده بودنـد               ع و بـه    توزي
 روز بعد دوباره پرسشنامه ها در اختيار همان پاسـخگويان قـرار گرفـت و سـپس                  ۱۵فاصلة  

همبستگی ميان امتيازهای پرسشنامه ها محاسـبه و ضـريب بازآزمـايي بـرای پرسـشنامة                
ضريب بازآزمايي .  تعيين شدr = ۸۲/۰ و برای پرسشنامة بهره وری r = ۸۶/۰فرهنگ سازمانی 

سشنامه ها با گذشت زمان پايداری خود را حفظ کرده اند و دارای پايايي              نشان می دهد که پر    
  . مطلوب اند

پرسشنامه های مذکور از طريق مکاتبات پستی برای مـديران          , برای جمع آوری اطالعات   
جامعة آماری مطالعه ارسال شد و برنامه ريزی های الزم در خـصوص پيگيـری و جمـع آوری                

 پرسشنامه برگشت داده شد     ۶۴ پرسشنامة ارسالی    ۸۰از  .  بود آنها از طريق پست فراهم شده     
در ايـن   . که بررسی و ارزيابی نهايي شدند و نمونة آماری تحقيـق حاضـر را تـشکيل دادنـد                 

, پژوهش از آمار توصيفی برای خالصه کردن و طبقه بندی داده های خام و محاسبة ميـانگين                
 ها و بـرای تعيـين ارتبـاط بـين متغيرهـای             انحراف معيار و رسم نمودارها و جدول      , فراوانی  
از آزمون همبـستگی    ) شاخص های فرهنگ سازمانی و بهره وری      , فرهنگ سازمانی   (تحقيق  
  .  استفاده شد٤اسپيرمن

                                                 
1 - Content Validity  
2 - Reliability  
3 - Test- Retest  
4 - Spearman Correlation  
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  نتايج و يافته های تحقيق 

در بخش نخست به برخی از ويژگی های فردی مديران و سپس يافته های تحقيق اشـاره                 
  :می شود 

 درصد دارای   ۴/۱۸,  درصد مديران دارای مدرک ديپلم     ۴/۱۲می دهد که     نشان   ۱شکل  _ ۱
 درصـد دارای مـدرک      ۲/۶ درصـد دارای مـدرک کارشناسـی و          ۶۳, مدرک فـوق کـاردانی      

  .کارشناسی ارشد و باالتر می باشند

124

184

63

62

0
10
20
30
40
50
60
70

ديپلم  کاردانی  کارشناسی  کارشناسی ارشد و
باالتر

  توزيع درصد فراوانی مدرک تحصيلی  مديران_ ۱شکل 
  
 اطالعات مربوط به رشته های دانشگاهی مديران تربيت بدنی بايد در مورد بررسی_ ۲

 درصد آنان از ساير ۳۸/ ۲ درصد مديران دارای مدرک تحصيلی تربيت بدنی و ۸/۶۱گفت که 
  ).۲شکل (رشته های تحصيلی دانشگاهی می باشند 
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تربيت بدنی  ساير رشته ها

  
  مديراناهی دانشگتحصيلی  رشتة توزيع درصد فراوانی _ ۲شکل 

  
,  سال۶‐ ۱۰ درصد ۱/۲۳,  سال ۱‐۵ درصد مديران ۴۰ نشان می دهد که ۳نتايج شکل _ ۳

 سال و سابقة ۲۱‐۲۵ درصد ۶/۴ سال و ۱۶‐۲۰ درصد با ۸/۱۰,  سال ۱۱‐۱۵ درصد ۵/۲۱
  . سال اصالً وجود نداشت۲۶مديريتی مديران با سابقة بيشتر از 
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  مديرانريتی سابقة مديتوزيع درصد فراوانی _ ۳شکل 
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اطالعات حاصل از اين پژوهش با استفاده از ضريب همبستگی اسپيرمن نشان داد که _ ۴

. بين فرهنگ سازمانی با بهره وری مديران جامعة مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد
  ).۱جدول (تاييد شد ) >r) ۰۵/۰ P = ۸۰/۰ضريب همبستگی با استفاده از آزمون اسپيرمن 

  
  )ضريب همبستگی اسپيرمن(رابطة بين فرهنگ سازمانی با بهره وری _ ۱ جدول

  شاخص های آماری
  متغيرها

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  بيشترين  کمترين
ضريب همبستگی 

  اسپيرمن

  ۱۳۲  ۶۶  ۹۲/۱۲  ۴۷/۱۰۳  فرهنگ سازمانی

  ۸۰  ۳۳  ۵۹/۹  ۷۶/۵۳  بهره وری
۸۰/۰ = r∗  

∗) ۰۵/۰ P< (سطح معنی داری  
۶۴ = N  

  ضريب همبستگی اسپيرمن بين شاخص های فرهنگ سازمانی با بهره وری_ ۲ولجد
 شاخص های آماری 

  
  شاخص های 

  فرهنگ سازمانی

 ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  بيشترين کمترين

ضريب 
همبستگی 
  اسپيرمن 

  )بهره وری(

 بخش

 A  ۳۲۹/۰∗  ۲۰  ۷  ۳۴/۲  ۳۴/۱۲  خالقيت
 B  ۲۴۹/۰∗  ۱۳  ۲/۵  ۵۱/۱  ۶۶/۹  خطرپذيری

 C  ۴۸۹/۰∗  ۱۶  ۷  ۱۴/۲  ۷۱/۱۰  ریرهب
 D  ۴۵۳/۰∗  ۱۴  ۴  ۰۷/۲  ۴۳/۱۰  حمايت

 E  ۴۷۶/۰∗  ۱۳  ۴  ۲۷/۲  ۴۴/۹  يکپارچگی
 F  ۳۷۸/۰∗  ۱۶  ۵  ۸۱/۱  ۱۹/۱۰  کنترل
 G  ۶۰۲/۰∗  ۱۶  ۴  ۴۸/۲  ۳۵/۱۰  هويت 

 H  ۴۵۶/۰∗  ۱۳  ۴  ۸۴/۱  ۴۳/۹  سيستم پاداش 
  I  ۴۰۶/۰∗  ۱۴  ۴  ۹۹/۱  ۲۲/۱۰  سازش با پديده های تعارض

 J  ۴۴۸/۰∗  ۱۵  ۷  ۵۹/۱  ۶۵/۱۰  رتباطیالگوهای ا
  _  ۱  ۸۰  ۳۳  ۵۹/۹  ۷۶/۵۳  بهره وری 

∗  ) ۰۵/۰ P< (سطح معنی داری  
۶۴ = N  
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در بررسی رابطة بين شاخص های فرهنگ سازمانی با بهره وری مديران با توجه به _ ۵

 با استفاده از ضريب همبستگی اسپيرمن در سطح معنی داری ۲اطالعات موجود در جدول 
)۰۵/۰ P< ( می توان گفت که:  

, ) C(رهبری , )B(خطرپذيری , ) A(خالقيت (بين کلية شاخص های فرهنگ سازمانی 
سازش , )H(سيستم پاداش , )G(هويت , )F(کنترل , ) E(يکپارچگی و انسجام, ) D(حمايت 

ی با بهره وری مديران ادارات کل تربيت بدن) ) J(الگوهای ارتباطی , )I(با پديده های تعارض 
  .جامعة مورد مطالعه رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد

ضوح ودر مقايسة ميانگين شاخص های فرهنگ سازمانی به , ۲با توجه به اطالعات جدول 
 باالترين ميانگين را به خود اختصاص ۳۴/۱۲مشخص است که شاخص خالقيت با ميانگين 

گين را در بين شاخص های  کمترين ميان۴۳/۹داده و شاخص سيستم پاداش با ميانگين 
در يک نگاه مقايسة ميانگين شاخص های فرهنگ , ۴شکل . فرهنگ سازمانی داراست 
  .سازمانی را نشان می دهد

  
  

  مقايسة ميانگين شاخص های فرهنگ سازمانی در يک نگاه _ ۴شکل 
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  بحث و نتيجه گيری 

بهره وری مديران  پژوهش حاضر حاکی از آن است که بين فرهنگ سازمانی با نتيجة_ ۱
کوبرگ و _ تربيت بدنی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتايج پژوهش سيلورتون 

و ساير تحقيقات مشابه در اين ) ۲۰۰۶(هارتون , ) ۱۹۹۳(و کولسون توماس ) ۱۹۸۷(چاسمير 
ر سازمان ها بنابراين می توان گفت که با بسترسازی مناسب فرهنگی د. زمينه همخوانی دارد

آموزش مديران و کارکنان در زمينة شناخت فرهنگ مطلوب , و بويژه در سازمان تربيت بدنی
و تأثير آن بر کارايي و اثربخشی سازمانی می توان به بهره وری مطلوب در سازمان های 

  . ورزشی دست يافت
 مثبت و بين شاخص خالقيت فرهنگ سازمانی با بهره وری مديران تربيت بدنی رابطة_ ۲
مبنی بر وجود رابطة بين خالقيت ) ۱۳۸۱(داری وجود دارد که با تحقيق سيدعامری  معنی

سازمان های ورزشی بايد محيطی را فراهم سازند که ). ۵(سازمانی با اثربخشی همسويي دارد 
همچنين , پيدايش انديشه های جديد و بکر را در مديران و کارکنان آن سازمان پرورش دهند

ارگيری مديران خالق و نوآور ورزشی موجبات ايجاد تغييرات اساسی و بنيادی و با به ک
در ساية همين تغيير و تحوالت در مديريت و .  ورزشی فراهم شودسازمان هایمطلوب در 

فرهنگ سازمانی است که بهترين روش های انجام کار به بوتة آزمايش گذاشته می شود و 
شتن روحية محافظه کارانه و مانوس شدن با روش ها و رويه دا. بازده سازمانی بهبود می يابد

بنابراين با به , روح خالقيت و نوآوری در افراد تضعيف می کند و از بين می برد, های موجود
می توان روحية نوجويی و نوآوری را در افراد ايجاد کرد , کارگيری فرهنگ آموزش و ارشاد

اجازة تغيير و تحول را به افراد خالق و , های قديمیضمن  حرمت نهادن به نظرها و رويه ). ۲(
  . نوآور در سازمان های ورزشی داد

بين شاخص خطرپذيری با بهره وری مديران تربيت بدنی رابطة مثبت و معنی داری _ ۳
در بحث و بررسی ارتباط اين دو متغير بايد خاطر نشان ساخت که سازمان های . مشاهده شد

 را ايجاد کنند که ترس از اشتباهات را در کارکنان به کمترين حد ورزشی موظف اند فرهنگی
با اين بلکه , نه به دليل موفقيت سازمانی, بدين منظور که خطرپذيری را تشويق کند, برسانند

به راحتی نظرها و ). ۱۱(روش کارکنان به سختی در سازمان به فعاليت خواهند پرداخت 
پيشبرد اهداف سازمان ارائه می کنند و شهامت و پيشنهادهای جديد خود را در راستای 
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جسارت انجام کارهای مخاطره آميز را در برابر مسائل و مشکالت پديد آمده در سازمان 

  . خواهند داشت
بين شاخص رهبری با بهره وری مديران تربيت بدنی رابطة مثبت و معنی داری وجود _ ۴
) ۱۹۹۳(کرلت , ) ۱۹۹۳(توماس , )۱۹۸۰(يرا اين يافته نيز با نتايج تحقيقات دی اليو. دارد
مبنی بر اثرگذاری رفتار رهبر بر جو و فرهنگ ) ۱۹۹۸(جی اف , ديويد و موالری, گری

وجود رهبر در حفظ فرهنگ سازمانی و ارتباط سبک رهبری مشارکتی با بهبود , سازمانی
  . همخوانی دارد, بهره وری

يت بدنی رابطة مثبت و معنی داری بين شاخص حمايت با بهره وری مديران ترب_ ۵
کانون و محور حمايت مديريت در روابط مدير و , همان طور که می دانيم. مشاهده شد

 تجلی می کند که از آن با عنوان  وابستگی متقابل مدير و زيردست ياد ) پيرو(زيردست 
انجام وابستگی شخصی به مديران در مورد آنچه مربوط به , چرا که زيردستان, می کنند

دارند و مديران هم به طور متقابل به زيردستان برای انجام امور و تحقق , وظايفشان است
. مسئول کار و اقدام های زيردستان هم هستند, در عين اينکه مديران, اهداف وابسته اند

بنابراين در سازمان های ورزشی بايد مديران با زيردستان ارتباط سازنده و مفيدی برقرار 
نتايج . ه نحوی که از آنان حمايت و پشيبانی به آورند و به کمک و ياری آنها بشتابندب, کنند

, )۱۹۸۹(اوريلی , )۱۹۹۶(دانيل و پاستور , حاصله در اين بخش نيز با نتايج تحقيقات انگليس
  . همخوانی دارد) ۱۹۹۰(رايت 
 مثبت و بين شاخص يکپارچگی و انسجام با بهره وری مديران تربيت بدنی رابطة_  ۶

در مورد ارتباط يکپارچگی با کارايي و اثربخشی می توان گفت که در . معنی داری وجود دارد
سازمان های ورزشی اين مديران هستند که واحدهای سازمانی را به هماهنگی و انسجام با 

گروه ها و واحدها برای , يکديگر تشويق و ترغيب می کنند و اتحاد و پيوستگی در ميان افراد
به طوری که هر واحد فقط در پی حل مسائل و , قق اهداف مشترک را به وجود می آورندتح

رسيدن به اهداف خويش نباشد و همة واحدها با همکاری و هماهنگی همديگر موجب افزايش 
بنابراين مديران ورزشی می توانند با تقويت فرهنگ تيمی و , کارايي در سازمان شوند

اين يافته نيز با اظهارات . هداف در تحقق اين امر کوشا باشندمشارکت کارکنان در تدوين ا
  . همخوانی دارد) ۱۹۹۳(و ويز و مکلين ) ۱۹۹۳(توماس , )۲۰۰۳(کوديبا 
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بين شاخص کنترل با بهره وری مديران تربيت بدنی رابطة مثبت و معنی داری وجود _ ۷
صحيح از طرف مديران مناسب و , در بحث و بررسی بايد گفت که کنترل های بموقع. دارد

اگر مديران ورزشی در سازمان . نقش بسزايي در افزايش بهره وری سازمانی دارد, ورزشی
ديگر قادر نخواهند بود که امور , اقدام های کنترلی را به عنوان فرايند مديريتی به کار نگيرند

ت کاملی از و مسائل سازمانی را تحت نظارت خود داشته باشند و در نتيجه بازخورد و شناخ
اوضاع و وضعيت سازمان خود را نخواهند داشت و در نهايت در کوتاه مدت کارايي و 

  . اثربخشی سازمانی به کمترين حد می رسد
بين شاخص هويت با بهره وری مديران تربيت بدنی رابطة مثبت و معنی داری وجود _ ۸
وم کليدی اشاره شده در تحقيقات انجام شده در زمينة هويت سازمانی به سه مفه. دارد

دلبستگی را شامل , است؛ اولين مفهوم احساس عضويت است که حس تعلق و احساس قوی
مانند احساس غرور و افتخار از اينکه _ نهاد و خويشتن فرد , همچنين به ضمير, می شود

وفاداری است که به معنی حمايت و دفاع , اشاره می کند؛ دومين مفهوم_ عضو سازمان است 
استنباط ويژگی های مشترک داشتن , ز سازمان و اهداف سازمانی است؛ سومين مفهومفرد ا

يا احساس همگونی و مشابهت است که به معنی اين است که فرد اين درک و احساس را 
می , به عبارت ديگر. داشته باشد که اهداف و عاليق مشترک با ديگر اعضای سازمان دارد

, وفاداری به سازمان و مديران سازمان, ی مثل تعهدتوان گفت که هويت سازمانی موارد
تمايل به ماندن در سازمان و دفاع از ارزش , احساس غرور و افتخار از عضويت در سازمان

که تمامی موارد ذکر شده سبب , های سازمان در داخل و  خارج سازمانی را شامل می شود
) ۲۰۰۲( نيز با پژوهش های اسپنس اين يافته. افزايش کارايي و اثربخشی سازمانی خواهد شد

  .همسوست) ۱۹۹۸(و هرسی و بالنچارد 
بين شاخص سيستم پاداش با بهره وری مديران تربيت بدنی رابطة مثبت و معنی داری _ ۹

در تحليل اين دو متغير صاحب نظران مديريت بر اين اعتقادند که سيستم . مشاهده شد
اعطای پاداش در سازمان به گونه ای باشد ,  ديگربه عبارت. پاداش بايد کارا و اثربخش باشد

مديران ورزشی نيز با توجه به يافتة تحقيق . ن بازده را برای سازمان ممکن سازديکه بيشتر
بايد سيستم تشويق و ) ۲جدول (حاضر مبنی بر پايين بودن شاخص سيستم پاداش در 

عملکرد استاندارد کارکنان و نه در سازمان را بر مبنای ) مانند افزايش حقوق و ارتقا(پاداش 
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چرا که چگونگی تخصيص , سابقة خدمت و غيره پايه گذاری کنند, بر مبنای سليقة فردی

پاداش های سازمانی بسيار مهم است و کارکنان به اين مورد که نمود عينی و ملموس تری 
 عادالنه بيشتر توجه می کنند و اگر کارکنان يقين پيدا کنند که تخصيص پاداش ها, دارد

  . است در آن صورت موجب بهبود و افزايش روحية کاری آنها می شود
 با پديده های تعارض با بهره وری مديران تربيت بدنی رابطة شبين شاخص ساز_  ۱۰

و ) ۱۹۹۵(اين يافته نيز با نتايج پژوهش های واالس و ويز . مثبت و معنی داری وجود دارد
  . همسوست) ۲۰۰۲(اسپنس 
اخص الگوهای ارتباطی با بهره وری مديران تربيت بدنی رابطة مثبت و معنی بين ش_ ۱۱

در تأثير ارتباطات بر کارايي سازمانی نيز بايد گفت که در بيشتر موارد . داری مشاهده شد
مديران ورزشی قبل از اقدام . فقدان ارتباطات است, مانع اصلی توفيق در بهره وری سازمانی

, هدف های روشن و مشخص را تصويب و به کارکنان ابالغ کنندبه انجام هر کاری بايد 
کارکنان بايد از آنچه در سازمانشان اتفاق می افتد و اينکه چگونه می توانند به بهبود 

بنابراين سازماندهی صحيح و مناسب . اطالع داشته باشند, عملکرد سازمانی کمک کنند
يافته های . وری به شمار می رودپيش شرطی برای حرکت موفق بهره , مديريت اطالعات

هارتون , )۱۹۹۶(اينگليس و دانيل چاک , حاصله در اين بخش نيز با نتايج تحقيق پاستور
  .همخوانی دارد) ۱۹۹۰(و رايت ) ۲۰۰۶(

در نهايت با توجه به نتايج پژوهش حاضر و يافته های تحقيقات مشابه در اين زمينه می 
شی ضمن شناخت فرهنگ مطلوب هر سازمان با توان گفت که مديران سازمان های ورز

بسترسازی مناسب فرهنگی بايد زمينه را برای توسعة تک تک شاخص های فرهنگ سازمانی 
در بين کارکنان سازمان که هر کدام به نحوی در تعامل مثبت و رو به توسعة بهره وری 

 کشور از سوی مهيا سازند تا از اين راه زمينه های رشد و گسترش ورزش, سازمانی است
فراهم ) بهره وری مورد انتظار(سازمان های متولی اين امر برای آحاد جامعه به طور مطلوب 

  . شود
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