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 11-04صفحات  

 

  یفرهنگ هایفعالیت وریبهره موثربر هایشاخصشناسایی 

 شهر اصفهان یورزش هایسازماندر 

 

 9 انیعطرنرگس ، 1 یشاکرمهدی 

 ، ایرانشهرنیشاه، اسالمی آزاد دانشگاه، شهرنیشاهواحد ، فرهنگی یزیربرنامهکارشناس ارشد  .1

 ، ایرانشهرنیشاهاسالمی،  دانشگاه آزاد، شهرنیشاهواحد ، فرهنگی یزیرو برنامهدکتری مدیریت  .2

 

 چکیده:

انجام  اصفهان شهر ورزشی هایسازمان در فرهنگی هایفعالیت وریبهره موثربر هایشاخصشناسایی  باهدفپژوهش حاضر 

اکتشافی بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش  صورتبهگردید. روش این پژوهش بنیادی 

هر ورزشی ش هایسازمانکلیه کارکنان و در بخش کمی  ورزشی هایسازمانات فرهنگی در یافراد نخبه و دارای تجربکیفی، 

گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از فرمول  صورتبهنه آماری در بخش کیفی بودند. حجم نمونفر  057اصفهان به تعداد 

در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. پس از  گیریاندازهآمد. ابزار  دست بهنفر  252کرجسی و مورگان 

به دست  49/7، ضریب پایایی پرسشنامه انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤاالت؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ

، معادالت ساختاری و فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان tهایهای این تحقیق از آزمونیافته وتحلیلتجزیهآمد. برای 

 ،ورزشی، زندگی فرهنگی ورزشی، کارایی مدیریتی گذاریسیاست، کارایی رهبری، داریدینپژوهش شامل:  هایمؤلفهداد که 

 هاذاریگسیاست، هامشیخطاز  ایمجموعهبهتر است که  درنهایت. باشدمیکارایی مشارکتی، کارایی فنی و کارایی اجتماعی 

ش برای تغییر در و نیز تال و اقدامات دولت، نهادهای عمومی و غیردولتی در راستای ایجاد عادت به ورزش در بین شهروندان

و هنجارهای جمع و یا گروهی از افراد در محیط ورزشی برای رفتار متناسب با هنجارهای فرهنگ عمومی  هاارزش، هانگرش

 انجام شود.از ورزش در راستای تأثیر بر فرهنگ عمومی و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی  گیریبهرهو همچنین 

 .ورزشی هایسازمانفرهنگی،  هایفعالیت ،وریبهره واژگان کلیدی:

 

 na.atrian@gmail.com ایمیل نویسنده مسئول: * 
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 :مقدمه

 نیز و کشور دارد هر توسعه هایشاخص بر که غیرمستقیمی و مستقیم اثرات دلیل به اجتماعی پدیده یک عنوانبه ورزش،

 ریزیبرنامهنیازمند  تردیدبی است، برخوردار کالن و خرد هایسازمان از و شودمی محسوب صنعت یک علوم حوزه در امروزه

 در (.2717، 1)راتن باشدمی آن ترویج برای موجود، هایزیرساخت و اناتکام همسوسازی و گذارانسیاست سوی از مناسب

 تیمسئول هک هاییسازمان است. قرارگرفته تیاولو در شورهاک در یمل میعظ نهضت یک عنوانبه وریبهره ریاخ هایسال

 هایبرنامه از یاملک یالگو ،یجهان هایرقابت درصحنه یمناسب گاهیبه جا یابیدست یبرا ،دارندعهده به را یقهرمان هایورزش

 سبک و یمشتر شتریجذب ب یبرا ورزشی هایسازمان .کنندمیتالش  آن به یابیدست یبرا و یرا طراح ارانکورزش یآمادگ

 افراد بهداشت و سالمت سبک یورزش برا ه آموزشک هاییسازمان. باشندمی دیجد هایراه وجویجست در آنان تیرضا

تحقیق  این (.1942)سلیمی،  کنندمیتالش  جامعه سالمت سطح یارتقا و هابرنامه یاثربخش یبرا ،دارندعهده به را جامعه

 .باشدمیورزشی استان اصفهان در تالش  هایسازمان درفرهنگی  هایفعالیت وریبهرهارائه مدل برای افزایش  جهت در

 تشریح موضوع:

 .باشدمیاطالعات  و یانرژ مواد، ه،یسرما ار،ک یروین چون مختلف نهادهای و منابع از نهیبه و مؤثر استفاده ،وریبهره

کریمی شهابی، ) .باشدمیبیشتر  هایخروجی به دستیابی جهت ورودی نهادهای از بهینه استفاده ،وریبهره دیگرعبارتبه

یک دیدگاه فکری، به مفهوم  عنوانبه وریبهرهکه  شویممیمتوجه  هاسازماندر  وریبهرهبا مروری در مفاهیم  (.1945

تصور بسیاری  برخالف وریبهره(. 1447، 2)اسمیت باشدمیو طرز تفکری برای تداوم پیشرفت و بهبود  کردن کارهوشمندانه 

، 9ریچارد. )پهاستفعالیتدر عمق معنای خویش نگرشی برای عقالئی کردن  وریبهرهیک معیار اقتصادی و مالی نیست.  صرفاً

 انسان شخصی زندگی حتی و ملی هایمنطقهسازمانی،  مختلف سطوح در وریبهره بهبود برای ریزیبرنامه هرچند(. 1442

 موفقیت هایاستراتژی و اهداف ترینمهم از یکی عنوانبه ،ینونک پررقابت یایدن در وریبهره بهبود اما است، ضروری و الزم

فرهنگی روند رو به افزایشی را پیدا  سازوکارهایتوجه به  بیندراین (.2711، 9ایورسون و زاتزیک) باشدمی مطرح یسازمان هر

)تسلیمی  عوامل فرهنگی نسبت به دیگر عوامل پیشی گرفته است تأثیرگذاریکه طی سالیان اخیر وزن  ایگونهبهنموده است، 

به مواردی همچون ایجاد هماهنگی و انسجام بین واحدهای سازمانی،  توانمی هافعالیتاین  ازجمله(.. 1932مکاران، و ه

تیمی، خلق انگیزه،  هایفعالیتمتنوع، حمایت از  هایفرهنگو محصوالت، مدیریت  هافناورینوآوری در راهبردها، فرایندها، 

(. از سوی دیگر، روند 2775، 5)ایوانز و باب برشمرددانش و انرژی اجتماعی و شدت یافتن روند توسعه و بالندگی سازمانی را 

 بالنده و پیشرو موجب گردید است تا این قبیل هایسازمانغلبه یافتن سهم منابع نخبگی بر سهم منابع مادی در بسیاری از 

                                                           
1 Ratten 

2. Smith 

3. Prichard 

4. Iverson &Zatzick 

5. Evans & Bob 
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خود معطوف  محوردانشنحوه اداره کارکنان  ٔ  درزمینهباالتری را برای نقش دادن به عوامل فرهنگی  مراتببهه توج هاسازمان

 برای (.1947)شاین،  است فاصله گیرند دانشی غیرکه مخصوص اداره کارکنان عملیاتی و  سازوکارهایی گیریبهرهنموده و از 

 اشاره شود که بر است کافیسازمان  وریبهرهنگی بر عملکرد و میزان عوامل فره تأثیرگذاریدرک بیشتر از حوزه نفوذ و 

 هایشرکتمیالدی، موفقیت نسبی  37ژاپنی و آمریکایی در دهه  هایشرکتاساس نتایج یک مطالعه تطبیقی بین عملکرد 

 سازمانی قلمداد گردیده ترقویاز فرهنگ  هاژاپنیآمریکایی تا حدود زیادی مرهون برخورداری  هایشرکتژاپنی در مقایسه با 

و  هااستراتژیکه ساختارها،  دهدمی( در مطالعه موردی خود نشان 1445) 0دنیسون (.2،2777است )ساتی و دیویدسون

بنیادین سازمان ریشه داشته و بر این اساس محدودیت ساز و یا  هایارزشفرایندهای اجرایی حاصل از آن بیشتر در باورها و 

که موضوع ارتقاء درجه اثربخشی سازمان باید بیشتر از هر چیز از منظر یک پدیده  نمایدمی. وی تصریح اندبوده آفرینفرصت

 ورزشی، رقابتی بودن ورزش هایسازمان ویژهبه، هاسازمانتوجه به رشد سریع تغییرات در  با قرار گیرد.. موردمطالعهفرهنگی 

ورزشی با سرعت  هایسازمانسیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تغییراتی که امروزه در از ابعاد  هاسازمانو برخوردار بودن این 

. کمبود کندمیجلوه  ترمهم ازپیشبیشورزشی  هایسازمانهر چه بیشتر در حال رخ دادن است، نقش فرهنگ در هدایت 

ایی ورزشی، لزوم شناس هایسازمانر فرهنگی د هایفعالیت هدرزمیناخص  طوربهمنابع اطالعاتی و انجام نشدن تحقیق میدانی 

. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر نمایدمیورزشی را ضروری  هایسازمانفرهنگی در  هایفعالیت وریبهرهعوامل موثربر 

ورزشی شهر اصفهان  هایسازمانفرهنگی در  هایفعالیتمطلوب  وریبهرهدر خصوص  هایمؤلفهاست که چه  سؤالطرح این 

 ارائه نمود؟ توانمی

 مبانی نظری پژوهش:

 یادب ازنظره ک یوربهره واژه «.د، بارآور و مولد بودن استیقدرت تول» یه به معناکاست  یسیانگل یا، واژه3یورواژه بهره

ب ایامک، سود برنده و بر بهرهن یمع یور به استناد فرهنگ فارسلمه بهرهکور مشتق شده است و حاصل مصدر است از واژه بهره

 کریمی حاجیآمده است ) یابیامکو  یبودن، سود برندگ بافایده، یوربهره یبه معن یات فارسیدر ادب یورجتاً بهرهیاست و نت

؛ یعنید یتول یه محصوالت مختلف با ادغام چهار عامل اصلکند کیان میب گونهاینرا  یورار بهرهک المللیبین سازمان (.1935

ست ا وریبهرهسنجش  یبرا یارین عوامل بر محصوالت، معیب اکیشوند. نسبت ترید میتول تیریار و مدکه، ین، سرمایزم

عبارت است  یوربهره -1داند: یل متصور مکرا به دو ش یوربهره( )EPAاروپا  المللیبین سازمان (.1933، یاظمکو  ی)ابطح

در فردا بهتر از  یارکهر  کهاینر و کنوع طرز تف یکعبارت است از  یوربهره -2د. یاز عوامل تول یکیاز درجه استفاده از 

ت باشد ید دائماً در فعالیت بایرشد، بشر یاست. برا دستیابیقابلن اعتقاد یرشد مداوم در پرتو ا درواقعامروز قابل انجام است 

رفاه و  نیتأم درنهایتشتر و ید بیبه تول یابیدست یهان راهیتریاز اساس یکی یورش بهرهیافزا (.1932و صمدی،  یروانی)ش

، بسیاری هاستسازمان در موجود مفاهیم ترینپیچیده و ترینمهم ازجمله نیز فرهنگ افراد در جوامع مختلف است. یستیبهز

                                                           
6. Sathe & Davidson 

7. Denison 

8. Productivity 
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 کامالً و امور فرهنگی در ایران،  هافعالیت، هدایت، رهبری و ارزیابی دهیسازمان، ریزیبرنامه هایزمینهاز مشکالت موجود در 

و چه سازمان هسته فرهنگ را شکل  جامعه در(. باورها و مفروضات چه 1942ا این ابهام مرتبط هستند )صالحی و کاووسی، ب

. کنندمی، داللت داشته و بر ادراکات، نحوه تفکر و احساسات افراد نفوذ اعتقاددارند هاآنبه  واقعاًو بر آنچه مردم  دهندمی

که خارج از سطح آگاهی متداول قرار دارند  شوندمیمفروضات و باورها در انظار آحاد یک جامعه، حقایقی قطعی تلقی  درواقع

فرهنگ الگویی است که در صورت کفایت، سودمندی و کارساز  نویسدمی( 1435) 17همین منظر شاین از (.1440، 4)هتچ

ادراک، پندار، تفکر، احساس و رفتار در مقابله با مشکالت، به اعضای شیوه درست  عنوانبه درنتیجهو  یابدمیبودن اعتبار 

، یت فرهنگیاز فعال یف متنوعیف متعدد فرهنگ، تعاریتعار تبعبه (.2772و همکاران،  11)مولکای شودمیجدید آموخته 

افراد بتوانند در تمام ابعاد ه ک آوردمین را فراهم یه موجبات اکاست  یتی، فعالیت فرهنگیفعالاز آن جمله: است  شدهارائه

 فعالیت (.2772و همکاران،  12د )مولکایگران بفهماننی، خود را به دیجمع طوربهو چه  یانفراد طوربهروزانه خود، چه  یزندگ

، )صالحی امیری گیردمیفرهنگی عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای تغییر در مجموعه توان انسانی یک جامعه صورت 

ت یر، تقوییتغ هاآنه هدف کهستند  هاییفعالیت، یفرهنگ هایفعالیته کف را ارائه داد ین تعریا توانمی درمجموع (.1932

ف، ین تعریه ایبر پا .باشدمیروابط اجتماعی جامعه  درنتیجه)اطالعات( جامعه و  هایدانشو  هابینش، هاارزشا توسعه یو 

. دگذارنمی یرات مختلف بر جایفوق تأث هایحوزهخود بر  هایفعالیته با کنام برد  نتوامیرا  شماریبی هایسازمانافراد و 

 هایفعالیتشناخت . با اندشدهتأسیس یت فرهنگیانجام فعال باهدف هاآناز  یفقط تعداد هاسازمانن یان این در میکل

 یمتنوع هایبندیطبقه پرداخت. یفرهنگ هایفعالیتاز  ایمجموعه عنوانبه "بخش فرهنگ"به شناخت  توانمی یفرهنگ

نظری  هایبندیطبقه( الف :کنیممیم یتقس یلک دودسته به را هابندیطبقه نیا است. دهیگرد ارائه یفرهنگ هایفعالیت از

ه به و با توج -فرهنگ ٔ  درزمینهکارشناسی  هایفعالیتاز  ایپارهتعریف، تحلیل و  منظوربه، هابندیطبقهدسته از  این که

هستند  یکتفکقابلبه سه دسته  بافرهنگنسبت ارتباط  برحسبفرهنگی  هایاند فعالیتگردیدهارائه  -نیاز و هدف محققین

 این بخش هنرهای زیبا: هایبخشاز: الف(  اندعبارت موردنظر( این سه دسته فعالیت فرهنگی 1933)مظاهری و همکاران، 

( ب انجام سروکار دارد. حال در هایآفرینش به کمک تا اریس تئاترهای ،هاموزه ،یمل راثیم حفظ یرسم یهنر هایرشته با

 هایآموزش ،وپرورشآموزش. مانند شوندمیدر نظر گرفته  بافرهنگسنتی مرتبط  طوربهکه  هاییبخش سنتی: هایبخش

خدماتی وجود دارد  مرتبط با محیط زندگی: هایبخش( ج .ونیزیتلو و ویراد ارتباطات، شامل اطالعات بخش ،ساالنبزرگ

 توسعه در و کندمی کمک یزندگ طیمح به دادن لکش در اما .شودنمیمربوط  فرهنگ ارتقاء و اشاعه ارک به اصل که در

 و یعلم سازمان و متحد، ملل سازمان توسط عمدتاً  هابندیطبقه این کاربردی هایبندیطبقهب(  .است مؤثر یفرهنگ

 هایفعالیت نمودن استاندارد و زبانیهم ینوع جادیا ای عضو یشورهاک از و اطالعات آمار آوریجمع باهدف و،کونسی یفرهنگ

                                                           
9. Hatch 

10. Schein 

11. Mulcahy 

12. Mulcahy 
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 یخاص بندیطبقه ،یفرهنگ هایفعالیت ریزیبرنامه منظوربه زین یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت .است گرفته صورت یفرهنگ

 سازمان یک هایفعالیت در عرصه موجود هایواقعیت انگرینما هاشاخص(.. 1933و همکاران،  است )مظاهری نموده ارائه

 حصول از توانمی هاآن قیطر از و باشندمی هافعالیت و هابرنامه ییاراک یابیارز یبرا کارآمد یت ابزاریریمد نظام در و هستند

 ،هانارسایی ها، خالء بهتر کدر و ییشناسا در یردکعمل هایشاخص به قیعم توجه .افتی یآگاه شدهتعیینش یپ از اهداف به

و  آوریجمع و ارهایمع نییتع راه از ردکعمل ارزیابی .کندمی یانیشا کمک یفکی و یمک جهت از برنامه در بهبود و مبودهاک

 ،یده گزارش رد،کعمل یارهایمع با اطالعات سهیرد سازمان، مقاکعمل خصوص در ریمد ماتیتصم به هاداده وتحلیلتجزیه

ن ییتع اهداف، ل بهین یبرا (..2719، 19)مایرز و جین کندمی کمک ندهایفرا نیا مداوم توسعه و یبررس و رسانیاطالع

 انگرینما هاشاخص .ارند د قرار تیاولو در دارد سازمان رشد به رو درروند را ریتأث نیشتریب یککدام هکنیا و یابیارز هایشاخص

 هابرنامه ییاراک یابیارز یبرا کارآمد یابزار تیریمد نظام در و سازمان هستند یک هایفعالیت عرصه در موجود هایواقعیت

 هایشاخص ق بهیعم توجه افت.ی یآگاه شدهتعیین شیپ از اهداف به از حصول توانمی هاآن قیطر از و باشندمی هافعالیت و

کمک شایانی  یفکی و یمک جهت از برنامه بهبود در و مبودهاک ،هانارساییها،  خالء بهتر کدر و ییشناسا در یردکعمل

 ارانکدر ورزش زهیانگ جادیا به یخاص توجه یستیبا ،یجهان عرصه ت دریموفق یبرا نیبنابرا (.2711، 19)پینگ و مینگ کندمی

 زکتمر نیو همچن هاآن دادن تکمشار ون،یفدراس نانکارک آموزش و اران، توسعهکورزش یازهاین و اتیاکش به توجه ،ایحرفه

 نظر به نیبنابرا .میباش داشته یانسان منابع و یسازمان ساختار مؤلفه هایشاخصهاز  یجهان ارتباطات شیافزا و پژوهش بر

 ،ینوآور ،گذاریسرمایه و یمال بخش بر زکتمر از شتریب یورزش هایفدراسیوندر  الذکرفوق مسائل به دادن تیاهم رسدمی

 در هاییشاخصن یچن گیریاندازه آن در هک است یبستر جادیا ازمندین هاشاخص ثرکا است. اثرگذار سازمانیفرهنگ و

 در یتحول نیچن یالزم برا نگرش و دانش اساساً اول مرحله در تا شودمی شنهادیاساس پ براین باشد. نکمم ورکمذ سازمان

 یابیارز نظام تحقق یبرا بستر جادیا و افزاییدانش د.یآ حاصل ریدرگ هایسازمان یانیم و یعال رانیمد نیب خصوصاً  جامعه

، 15است )کاراکوز یامر نیچن گرید نیازهایپیش از نانکارک و ییاجرا و یتیریمختلف مد سطوح در یردکعمل هایشاخص با

 و حقوقی مسائل مشاجرات ورزشی، افراد، بین تعارضات رفع در ورزشی هایفدراسیون که اندداده نشان (. مطالعات2711

 و اثربخشی مسائلی مانند ارتقای منظوربه نمایند. ایفا را بسیار مهمی نقش توانندمی خود کارکنان سازمانیفرهنگ توسعه

 به ورزشی، توجه هایسازمان حوزه در شناسیانساناهداف بلندمدت سازمانی و شناخت پدیده مرتبط با  به نیل عملکرد،

 (2775، 12است )کامرون و کویین اهمیت حائز سازمانیفرهنگ مؤثر ملعا

 اهداف پژوهش

 فرهنگی. هایفعالیت وریبهرهبر  مؤثر هایشاخصتعیین  -

 .فرهنگی هایفعالیت وریبهره افزایش جهت کارآمد هایشاخصتعیین  -

                                                           
13. Myers & Jin 

14. Peng & Ming 

15. Karakus 

16. Cameron and Quinn 
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 فرهنگی. هاییتفعال وریبهروهبرازش مدل  تعیین -

 

 پژوهش سؤاالت

 ؟اندکدمفرهنگی  هایفعالیت وریبهرهاثربخش بر  هایشاخص -

 ؟اندکدمفرهنگی  هایفعالیت وریبهرهکارآمد جهت افزایش  هایشاخص -

 چگونه است؟ فرهنگی هاییتفعالبرازش مدل بهروه وری  -

 

 :پژوهش روش

 پژوهش یشناسروش

 کارآمد و مؤثر هایشاخصدارد و هدف آن شناسایی  13است و ماهیت اکتشافی 10کاربردی  هدف، حیث از پژوهش این

 هایسازمان. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان باشدمیورزشی شهر اصفهان  هایسازمانفرهنگی در  هایفعالیت وریبهره

ه راد نخبشد تا از اف یعمیق سع هایمصاحبهجهت  یدر مرحله اول تحقیق، در انتخاب نمونه آمار ورزشی شهر اصفهان بودند.

عمیق از روش  هایمصاحبهبرای انجام  گیرینمونهورزشی استفاده شود و جهت  هایسازمانات فرهنگی در یو دارای تجرب

و  هادادهاستفاده شد.. از فرآیند کدگذاری جهت استخراج  27گلوله برفی گیرینمونه یکنکو ت 14هدفمند گیرینمونه

استفاده شد. در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش  پژوهشبخش کیفی  وتحلیلتجزیه

 واعضای جامعه تعداد  نفر 057 مجموعاًنمونه پژوهش انتخاب گردیدند که  عنوانبهتعدادی  ایطبقهتصادفی  گیرینمونه

کمی  بخش در ..باشدمی ه و پرسشنامهمصاحب این تحقیق، در داده آوریجمع ابزار .باشندمیاعضای نمونه  تعداد نفر 252

 ورزشی شهر اصفهان هایسازمانفرهنگی در  هایفعالیت وریبهرهمربوط به  پرسشنامهگیری در این تحقیق ابزار اندازه

 91. این پرسشنامه محقق ساخته است و مشتمل بر گیردتعلق می هاآنبه  5تا  1باشد که بر اساس طیف لیکرت نمره می

 بوده است. وریبهره مؤثر بر کارایی واثربخشی  هایمؤلفهبعد دارد که سؤاالت این پرسشنامه مربوط به  3سؤال است و 

 به خق ضریب آلفای کرونبایانس سؤاالت، از طرین وارییک مطالعه مقدماتی و تعی، پس از انجام هاپرسشنامهی یایپا سنجش

پس از  ،پرسشنامه را در جامعه تحت بررسی توزیع 97تصادفی ساده تعداد  طوربهمحقق ابتدا ر استفاده گردید. یز شرح

 است. آمدهدستبه 49/7 پرسشنامه، با محاسبه واریانس این نمونه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ آوریجمعو تکمیل 

 پژوهش: هاییافته

 :هاداده وتحلیلیهتجز

 فرعی پژوهش( یهامؤلفهکدهای مصاحبه )

                                                           
17. Fundamental research 

18. Exploratory research 

19. Purposive 
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 آورده شده است. کاراییو  اثربخشیفرعی پژوهش در  هایمؤلفهدر جدول زیر کدهایی مربوط به 

 شی شکار، ، داریدین: اثربخ ستشهدای ورز شرع،  گذاریسیا شی، پایبندی به  شی، زندگی فرهنگی ورز ورز

 فرهنگ پهلوانی و جوانمردی

 داومت، پذیریانعطاف، شناسیزمان، الگوسازی، رهایی بخشی، آگاهی بخشی، گفتمان سازی، آفرینیموج :کارایی ،

، هاظرفیت، استفاده از تمام هاپیام سازیفشردهمحتوا،  سازیسادهمشارکت فعاالنه، جذابیت مشروع، اصل هدایت، 

 ، فناوری جدید و نیازسنجی.هافعالیت، چابک سازی، رهبری جزءنگری

 

فرعی پژوهش یهامؤلفهافته شده در حوزه ی یدهاک( 0-0جدول )  

 کدها شماره 

 اثربخشی  

 1-  
 و نهی از منکر معروفامربهاحیای فرهنگ 

  -2 یدارنید
 تقویت پایبندی به احکام شرعی

 تقویت بنیه معرفتی ورزشکاران و افزایش بصیرت اعتقادی، اخالقی  -9 

 9-  
 هاورزشی و تقویت ایمان و الهی کردن گرایش یهاسازمانمعنوی کردن جو 

شهدای 

  -5 ورزشکار

ر بیشت هاسازمانو  هارسانهاخالق، منش و رفتار شهدای ورزشکار در  ٔ  نهیدرزمباید 

 بازگو شود.

 2-  
 ترویج فرهنگ انقالب اسالمی

 هاتقویت هویت اسالمی ـ ایرانی برای پیشرفت و دفع ناهنجاری  -0 

 یگذاراستیس
3-  

ورزشی با گسترش  یهاسازمانتقویت بصیرت ورزشکاران و عقالنی کردن جو 

 فرهنگ آزاداندیشی

 در نهضت ورزش و کمک به پیشرفت گسترش فرهنگ جهاد ورزشی و حضور  -4 ورزشی

 17-  
 دلی و همراهی میان فعاالن فرهنگیایجاد هم
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 11-  
 ترویج فرهنگی عفاف و حیا

 12-  
 جوانمردفراهم نمودن شرایط ورزشکاران 

 زندگی
19-  

 یهاسازمان پرامید در ایجاد سالمت روانی در ورزشکاران و ایجاد فضای بانشاط و

 ورزشی

  -19 فرهنگی
 هویت بخشی به اهالی ورزش

  -15 ورزشی
 دلی میان فعاالن فرهنگی ـ ورزشیهای فرهنگی و ایجاد هماثربخشی فعالیت

 12-  
 ورزشی یهاسازمانایجاد جو سالم فرهنگی در 

 

 پایبندی به

 شرع

10-  

باید توجه داشت که مأموریت جهاد فرهنگی، اصالح فرهنگی موجود به فرهنگ 

مخالف  یهاراهبا ابزارها یا  قطعاً و پایبندی به شرع است و  یمحورنیداسالمی 

 .شودشرع این آرمان محقق نمی

فرهنگ 

پهلوانی و 

 جوانمردی
13-  

سابقه و پیشینه فرهنگ اسالمی و ورزش در راستای اجرایی کردن این  بامطالعه

 فرهنگ بومی تالش صورت گیرد.

بازده 

  -14 هاتیفعال

قبل از برگزاری،  ستیبایمهمچون گردهمایی، همایش و غیره  ییهاتیفعال

 راندمان آن بررسی شود.

 
27-  

در افراد و جامعه ورزشی  شدهاعمالفرهنگی منوط به تغییرات  یهاتیفعالارزیابی 

 انجام شود.

شعار ورزش 

  -21 برای همه

 

ورزشی مشارکت فعال داشته  یهاتیفعالتمامی اقشار و آحاد جامعه بتوانند در 

 باشند.

 کارایی شماره 

  -22 ینیآفرموج
 تواند در جو عمومی حساسیت و انگیزه ایجاد نماید.می ینیآفرموج
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 رهایی بخشی
29-  

ترین موانع رشد افراد غلط از مهم ورسومآدابو  هاضد ارزشزدودن ضد هنجارها و 

 است.

 آگاهی بخشی
29-  

در فضای فرهنگی، گاه اطالعاتی که در جامعه بیش از همه در گردش است، تصویر 

 کند.می و بینشی را در افراد جامعه نسبت به امور ایجاد

 گفتمان سازی
25-  

ها شمنسجم از ارز یامجموعهتفا نمود، زیرا ترویج کتوان به ترویج تک اندیشه انمی

. گفتمان سازی چنین هاستآن تکتکو مؤثرتر از ترویج  ترراحتها و اندیشه

 ویژگی دارد.

 یالگوساز
22-  

کنیم دیگران به این مهم اهتمام وقتی ما برای جوانان الگوی مناسبی تبیین نمی

 گذارند.اختیار جوانان ما می ورزند و متأسفانه الگوهای نامناسبی را درمی

 یشناسزمان
20-  

مثال  طوربهها هستند، ظرفی مناسب برای اجرای اثربخش برنامه هازمانبرخی 

 ورزشی یهامناسبت

 یریپذانعطاف
23-  

اگر در حین فعالیت، ناکارآمدی یک جزء آشکار شد باید عملیات برای اصالح 

 انعطاف داشته باشد.

 تداوم
24-  

ن دشم کهیدرحال ژهیوبهشود، های موسمی و گذرا به اصالح دائم منجر نمیبرنامه

 .در حال اقدامات متنوع و مداوم است

مشارکت 

  -97 فعاالنه

بر رفتار افراد، گاهی باید از مشارکت  یرگذاریتأثو اندیشه و  دیعقابرای تثبیت 

فعاالنه استفاده نمود؛ در این شیوه با تمرین و تجربه عملی به یادگیری و آموزش 

 .شودپرداخته می

جذابیت 

  -91 مشروع

 .و اهرم برای جذب مردم است ، فصاحت و بالغت بهترین شیوهییگو بایز

  -92 اصل هدایت
 باشد، نه دفع مخاطبمی حجتاتمامهدایت و  باهدفهای فرهنگی برنامه

 یسازساده

  -99 محتوا

های فرهنگ اسالمی سادگی و فطری بودن آن است که اقدامات یکی از زیبایی

 .کندتزیینی فاقد آن است و تجمل تنها چشم حس را برای لحظاتی ارضاء می

 یسازفشرده

  -99 هاامیپ

 هاالمثلعبارات کوتاه، ضربسازی در قالب نمادها، شعارها و عناوین جذاب، فشرده

 ثیر بسزایی دارد.أهای کوتاه ماندگار تدوبیتیو 

استفاده از 

  -95 هاتیظرفتمام 

شود برای اجرای یک عملیات از های ناسالم سبب مییا رقابت جایبگاه تعصبات 

غ از مجری طرح دری میارداریاختها استفاده نکنیم یا ظرفیتی را که در همه ظرفیت

 .کنیم

 فرهنگی به تمام جزئیات در فرآیند توجه شود. یهاتیفعالبرای انجام   -92 یجزءنگر
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 چابک سازی
90-  

داشت و متناسب با آن سریعاً وارد عمل  یاژهیوباید به تغییرات محیطی، توجه 

 شد.

رهبری 

 ورزش، بتوان نفوذ فرهنگی را در جامعه افزایش داد. یهاتیجذاببا استفاده از   -93 هاتیفعال

 فناوری جدید
94-  

اجتماعی( جهت  یهاشبکهجدید )در فضای مجازی و  یهایفناوراستفاده از 

 تسریع در امور فرهنگی

 مختلف ورزشی صورت گیرد. یهاطیمحدر ورزش متناسب با  یسازفرهنگباید   -97 نیازسنجی
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د مقایسه نمو باهمضرایب مسیر را  توانیم؛ باشدیم استانداردشدهدر شکل باال که مربوط به ضرایب 

 71/7، مقادیر احتمال همه سؤاالت کمتر از اهمیت بیشتر آن ارتباط است. دهندهنشانو بیشتر بودن ضرایب مسیر 

 .شودیمپذیرفته  44/7است؛ بنابراین همه سؤاالت در سطح معناداری 

 

 های برازش مدل( شاخص11 -0جدول )

 مجاز حد مقدار نام شاخص

 5کمتر از  29/9 (یآزاد ٔ  درجهدو بر  یاک)

RMSEA 74/7باالتر از  10/7 برآورد( ین مربعات خطایانگیشه می)ر 

CFI )4/7باالتر از  30/7 )شاخص برازش تطبیقی 

PCFI )5/7باالتر از  59/7 )شاخص برازش تطبیقی مختصر 

 برازش مناسب مدل است. دهندهنشانکه  شوندیمبرازش مدل در جدول باال مالحظه  یهاشاخص

 

 

 فرهنگی هاییتفعال یوربهره( مدل ضرایب مسیر 0-0شکل )
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 فرهنگی هاییتفعال یوربهره استانداردشده( مدل ضرایب 3-0شکل )

د مقایسه نمو باهمضرایب مسیر را  توانیم؛ باشدیم استانداردشدهدر شکل باال که مربوط به ضرایب 

 71/7کمتر از  هامؤلفهاحتمال همه  ریمقاد اهمیت بیشتر آن ارتباط است. دهندهنشانو بیشتر بودن ضرایب مسیر 

 .شودیمپذیرفته  44/7در سطح معناداری  هامؤلفهاست؛ بنابراین همه 

 

 های برازش مدل( شاخص10 -0جدول )

 مجاز حد مقدار نام شاخص

 5کمتر از  79/9 (یآزاد ٔ  درجهدو بر  یاک)

RMSEA 74/7باالتر از  10/7 برآورد( ین مربعات خطایانگیشه می)ر 

CFI )4/7باالتر از  35/7 )شاخص برازش تطبیقی 

PCFI )5/7باالتر از  53/7 )شاخص برازش تطبیقی مختصر 

 

 برازش مناسب مدل است. دهندهنشانکه  شوندیمبرازش مدل در جدول باال مالحظه  یهاشاخص
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 فرهنگی یهاتیفعال یوربهرهبر  مؤثرعوامل ( آزمون معناداری 13-0جدول )

 رتبه میانگین فرهنگی هایفعالیت وریبهرهبر  مؤثرعوامل 

 21/577 آزمون کی دو

 252 تعداد

 0 درجه آزادی

 777/7 سطح معناداری

 وریبهرهبر  مؤثر عواملبوده بنابراین بین میانگین رتبه  دارمعنی p≤/75نتایج جدول آماره فریدمن در سطح  اساس بر

 وجود دارد. داریمعنیفرهنگی تفاوت  هایفعالیت

 

 فرهنگی یهاتیفعال یوربهرهبر  مؤثر عوامل( توزیع میانگین 13-0جدول )

 رتبه میانگین فرهنگی یهاتیفعال یوربهرهبر  مؤثرعوامل 

یدارنید  55/2 

ورزشی یگذاراستیس  43/9 

 27/9 زندگی فرهنگی ورزشی

اجتماعیکارایی   20/2 

 24/5 کارایی رهبری

 59/9 کارایی مدیریتی

 02/9 کارایی مشارکتی

 25/9 کارایی فنی

 وریبهرهبر  مؤثرعوامل بوده بنابراین بین میانگین رتبه  دارمعنی p≤/75نتایج جدول آماره فریدمن در سطح  اساس بر

ه پژوهش، ب هایمؤلفهاز  آمدهدستبهبا توجه به میانگین رتبه  درنتیجهوجود دارد.  داریمعنیفرهنگی تفاوت  هایفعالیت
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ورزشی، زندگی فرهنگی ورزشی، کارایی مدیریتی، کارایی مشارکتی، کارایی  گذاریسیاست، کارایی رهبری، داریدینترتیب 

 بودند. اولویتفنی و کارایی اجتماعی دارای باالترین 

 :گیرییجهنت وحث ب

 یوربهره مطلوب مدلرا در  یرگذاریتأث یشترینب ی،عامل رهبر نشان داد که یقتحق هاییافته اول شاخص یدر بررس

 کلینم ویز، هاییقتحق یجبا نتا یتا حدود یقتحق ینا یجدارد. نتا اصفهان شهر ورزشی یهاسازمان در فرهنگی هاییتفعال

ان یط مبنمود که درک روا یانب توانیم یجنتا ینا یینتب دردارد.  یهمخوان (1945) منتظری و شریفیو  (2717) کرلت و

. گرددیمسازمان  یعات ارزشمند برااطال یجهدرنتو  یرهبر یش اثربخشیموجب افزا یسازمانفرهنگو  یرهبر یهاسبک

 نگیفره هاییتفعال یوربهره مطلوب مدلدر  یرگذاراز عوامل تأث یریتیمد ییکارا نشان داد که یقتحق هاییافته همچنین

و اصالح  یانسان یرویآموزش ن ی،ورزش یهابرنامه یبرا یگذارهدف یناست همچن اصفهان شهر ورزشی یهاسازمان در

 یورزش یهاسازمان در فرهنگی هاییتفعال یدارد. ور یورزش یهاسازمان یوربهرهرا در  یرتأث یشترینب یسازمان یساختارها

 یهافرهنگ، ازهمهاولاجرا شود.  آمیزیتموفق یاگونهبه یمشارکت یریتمد که دهندیماجازه  که یعوامل است اصفهان شهر

 یدتربستر مساع و دهندیمرا رواج  یمشارکت یکه سبک رهبر یفرد یاتبا آن دسته خصوص گذارانییانبن یاز سو یجادشدها

اگر  ن،یهستند بنابرا یارزش یستمخلق س یبرا ی، مسئوالن اصلگذارانیانبنمشارکت به همراه خواهد داشت.  یجادا یرا برا

انتقال نداده باشند از همان ابتدا فرهنگ از  یمشارکت یریتمد سبک یکهماهنگ و منظم همراه  طوربهرا  هاارزشآنان 

 .خواهد بودمشارکت برخوردار  یمناسب برا چنداننه پایهیک

از باورها،  یاو شبکه نظامبهشامل اعتقاد و عمل  ینی،و شبکه معرفت د داریدیننمود که  یانب توانیم یجنتا ینا یینتب در .

 یباورها، احکام و اعمال عباد یاندر م ینبرقرار است. همچن یکیتشک یرابطه علّ هاآن یانکه م شودیم یاخالق و اعمال عباد

 تریکنزد یند یمرکز ٔ  هستهبه  یو اعمال عباد یهرچه باورها، امور اخالق که یاگونهبهبرقرار است؛  یارابطه شبکه یزن

ه از ک یو اعمال عباد یاتهستند و در مقابل، آن دسته از باورها، اخالق یشتریب یتو گاه عقالن یتثبات، کل یباشند، دارا

، ماعبا اجت یشتریشده، تماس ب تریکنزد ینیو شبکه معرفت د دارییند یهبه حاش شوند،یدورتر م یند یمرکز ٔ  هسته

 لمددر  یرگذاراز عوامل تأث یاجتماع ییکارا نشان داد که یقتحق هاییافته هایبررس در ادامه دارندمردم یشتفرهنگ و مع

که  نمود یانب توانیم یجنتا ینا یدر راستا .است اصفهان شهر ورزشی یهاسازمان در فرهنگی هاییتفعال یوربهره مطلوب

 طتوس ید ارتباطیجد یهارسانهاز  یریگبهرهت یفیکشتر به یهمچون: توجه ب یمواردشهر اصفهان به  یورزش یهاسازمان

 یحلنترنت در میا بودن یرفراگش سرعت و ینترنت، افزایانه و ایرا یافزارنرم هاییتقابل ارهمستمر درب یهاآموزش کارکنان،

 یعاجتم، ایاسی، سیملگوناگون ع یهابرنامهل یو تحل ی، معرفینترنتیا یو آموزش یعمل عمناب یخدمات و معرف رائه، اسازمان

از  یفن ییکارا دهدیمنشان  یجنتا .توجه داشته باشند یشیاندهم یهاجلسه یدر قالب برگزار یاماهوارهون یزیتلو یو مذهب

ن پژوهش نشا یجنتا است اصفهان شهر ورزشی یهاسازمان در فرهنگی هاییتفعال یوربهره مطلوب مدلدر  یرگذارعوامل تأث

و بروز  پذیرییتمسئولافراد،  ینب مساعییکتشردر شناخت مشارکت و  یمهمنقش  یداد که ورزش و مسابقات ورزش

 ،یو جسم یمت روانالارتقا س ی،و مشارکت اجتماع یهمبستگ یتتقو ی،ارتباطات اجتماع یمتحک ی،اجتماع یاستعدادها

 المللینب گسترش روابط ی،و انسان یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییهسرماقاء و ارت یتتقو ی،و اجتماع یق انسانالپرورش اخ

از  یکی وانعنبهنمود که ورزش  یانب توانیم یجنتا ینا یینتب دردارد.  یرهصلح و غ ،تفاهم یتتقو ی،فرهنگ یانو ارتباطات م

متعدّد  یدر جوامع مختلف برخوردار بوده که نقش و کارکردها یخاص یتاهماز  یو همگان یعموم یـ اجتماع یمسائل فرهنگ

 اسبر اس. گذاردیم یبرجا المللیینب یهامناسبت بررا  یادیت زالو تحوّ یراتتأثداشته و  یو ارتباط یفرهنگ ی،اجتماع
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 یمهمدر نقش  تواندیم یورزش و مسابقات ورزش یی،کارکردگرا یدگاهد ازجمله یشناسو جامع  یمختلف ارتباط یاتنظر

ات و گسترش ارتباط یمتحک ی،اجتماع یو بروز استعدادها پذیرییتمسئولافراد،  ینب مساعییکتشرشناخت مشارکت و 

 تیتقو ی،و اجتماع یق انسانپرورش اخال ی،و جسم یمت روانارتقا ء سال ی،و مشارکت اجتماع یهمبستگ یتتقو ی،اجتماع

تفاهم  یتقوت ی،فرهنگ یانو ارتباطات م المللیینبگسترش روابط  ی،و انسان یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییهسرماو ارتقاء 

 ،یتعلّق اجتماع یا یهمبستگ یتو پربار شدن اوقات فراغت، تقو یعموم یجاناتو ه ینشاط اجتماع یجادصلح، ا هو توسع

د و نق ینهفراهم نمودن زم یقاز طر یبخش یو آگاه یرساناطالع ی،و فرهنگ یورزش یگسترش گردشگر یبرا یبسترساز

 یرهنگو ف یبهتر است که گسترش ورزش در ابعاد مختلف اجتماع روینااز  ید؛نما یفاا یرهمختلف و غ یهاگروه ینگفتگو ب

 .یردقرار گ یژهمورد توجّه و

 

 :تشکر و قدردانی

، نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به عمل وسیلهبدین

 .آورندمی
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 ،اسالمی انقالب فرهنگی پاسداری دانشگاه؛ در فرهنگی هایفعالیت اثربخشی مشکالت و هاکاستی(. 1949. )ع.ر کرمی، و م عاشوری، ر؛.ح قائدعلی،
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Abstract: 

The aim of this study was to develop an optimal model of productivity of cultural activities in sports 

organizations in Isfahan. The method of this basic research was exploratory which was done qualitatively and 

quantitatively. The statistical population of the study in the qualitative part, elite people with cultural 

experience in sports organizations and in the quantitative part of all employees of sports organizations in 

Isfahan was 750 people. The statistical sample size in the qualitative part was snowball and in the quantitative 

part using Krejcie and Morgan formula was 256 people. The measurement tool in this study was an interview 

and a researcher-made questionnaire. After conducting a preliminary study and determining the variance of the 

questions; Through Cronbach's alpha coefficient, the reliability coefficient of the questionnaire was 0.94. T-

test, structural equations and Friedman test were used to analyze the findings of this study. the results showed 

that the components of the research include: religiosity, leadership efficiency, sports policy, cultural and sports 

life, managerial efficiency, participatory efficiency, technical efficiency and social efficiency. Finally it is 

better to have a set of policies, policies and actions of government, public and non-governmental institutions 

in order to develop the habit of sports among citizens and also try to change the attitudes, values and norms of 

a group or a group of Individuals in the sports environment to behave in accordance with the norms of public 

culture and also to use sports in order to influence public culture and solve cultural and social problems. 
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