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 چکیده 

بی قواره یکی از ویژگی های سازمان های نظماشوب می باشد سیستم هایی که دامنه فعالیت انها در محدوده ی  ساختار

بین ثبات و بی ثباتی یا نظم و بی نظمی قرار دارد و مدیریت هوشمندانه این سازمان ها باعث میشودکه سیستم در حالت 

 تعادل پویا نگهداری شود.

ژگی ساختار بی قواره در سازمانهای ورزشی می باشد که برای همین منظور از پرسشنامه ی این مقاله به دنبال بررسی وی

استاندارد دارای روایی و پایایی قابل قبول استفاده شده است.جامعه اماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و 

 نفر بودند)نمونه برابر جامعه(. 98جوانان استان اذربایجان غربی بود که 

چنین نتیجه گیری می شود که سازمان های ورزشی به عنوان tر نتایج حاصل از پژوهش وبا توجه به نتایج جدولبناب

 سازمان های دارای ساختار بی قواره می باشند.
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Abstract 
 Formless Structures is one of the chaordic organizations characters, any system in which the 

activities range are between the limitation of stability and instability or order and disorder, and 

innovative management of these organizations leads to a dynamic balance of system. 
In systems with formless structure any prolonged methods can’t support the expected results , and 

managers should emphasize on self-regularity process which is a result of organization learning. 

 In these organizations future will be managed by segment-by-segment and growing behavior rather 
than planning or pre-set goals. 

 The study aim is to survey Formless Structures the of sport organizations as a chaordic organization 

characteristic, and for this purpose we used a standard questionnaire with appropriate reliability and 

validity. 
   The statistical population of the study are whole staff of sport and youth head-quarter of 

W.Azarbaijan province that are 89 (sample number is equal to the population’s). 

   According to the study results  and t-table we can deduce that sport organizations have formless 
structures. 
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 :مقدمه

سازمان نظماشوب سیستمی است که در ان هیچ اقدامی دو بار مثل هم انجام نمی شوداما به قدری از نظم برخوردار 

 (.4میشود)است که مانع از به هم ریختگی و هرج و مرج کامل 

ساختار بی قواره یکی از ویژگی های سازمان های نظماشوب می باشد و مدیریت هوشمندانه این سازمان ها باعث 

(.گرچه درمورد ویژگیهای سازمان های نظماشوب در سازمان 3میشودکه سیستم در حالت تعادل پویا نگهداری شود)

(صورت گرفته که با 1398نی زاده و عرب)های ورزشی تحقیقی انجام نشده فقط یک تحقیق در مدیریت توسط قربا

(. درسیستم های با ساختار بی 1توجه به نتایج ان ساختار بی قواره نیز یکی از ویژگیهای سازمان نظماشوب می باشد)
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یکی از خصوصیات سازمان های سنتی که  هر کارمند باید جوابگوی یک مدیر باشد نفی می شود و بر طبق این  قواره

این مقاله به دنبال بررسی ویژگی ساختار  (.2ممکن است همزمان جوابگوی چند نفر از مدیران باشد) ویژگی هرکارمند

بی قواره در سازمانهای ورزشی می باشد و فرضیه تحقیق این است که سازمان های ورزشی دارای ساختار بی قواره 

 هستند. 

  :روش شناسی

ای است و از نظر روش توصیفی است .روش گرداوری  این مقاله نتیجه پژوهشی است که از نوع هدف توسعه

اطالعات میدانی است که به همین منظور از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که برای اندازه گیری روایی ان از 

بوده که 67.0روش روایی محتوا وبرای سنجش  پایایی ان  از الفای کرونباخ استفاده شده که میزان الفای محاسبه شده

 درحد قابل قبولی قرار دارد.

جامعه اماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی است که کلیه کارکنان و مدیران 

متغیر مربوط به ویژگی ساختار بی قواره مورد بررسی قرار 26نفر بودند)جامعه برابر نمونه(.در این پژوهش98این اداره

 ان و کارشناسان و مشاوران در مورد میزان وجود متغیرها  در سازمان های ورزشی گرداوری شد.گرفت ودیدگاه  مدیر

در این تحقیق ابتدا به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از ازمون کلموگراف اسمیرنف استفاده شد و با توجه به نرمال 

های امار توصیفی شامل میانگین،انحراف استاندارد  تک نمونه ای و از روشtبودن توزیع برای ازمون فرضیه ها ااز ازمون 

استفاده شد و پرسشنامه ها توسط تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان spss19با استفاده از نرم افزار

 اذربایجان غربی تکمیل گردید.

  یافته ها:
ای تک نمونه tتحقیق ، به بررسی میزان درجه  تحقق ویژگی ساختار بی قواره با استفاده از ازمون جهت آزمون فرضیه

 پرداخته شد

 تحقیقه یای فرضتک نمونه tنتایج آزمون . 1 جدول

 
t 

درجه 

 آزادی

 میانگین جامعه %59سطح اطمینان  اختالف میانگین معناداری

  حد باال حدپایین

3 04/6 88 444/4 90/4 38/4 11/4 

گیریم که درجه تحقق ساختار بی قواره در سازمان های ورزشی  در حد جدول و شواهد موجود نتیجه می  tبا توجه به

 مطلوبی قرار دارد و با میانگین جامعه از لحاظ آماری تفاوت معناداری دارد.

 :بحث و نتیجه گیری

 به که هستند پویا و پیچیده سازمان چنان در قواره گفته شد،رویدادهابراساس ویژگیهایی که از سازمان با ساختار بی 

 غیر اگرچه نهفته و زیربنایی نظم این  شناسایی که است مکنون و زیربنایی نظم دارای حقیقت در اما رسند می نظم بی نظر

 را ها پدیده رفتار بینی پیش  قابل غیر و پویا تعامل در متعددی پارامترهای و عوامل زیرا است مشکل ولی نیست  ممکن

این مقاله سعی در بررسی مفهومی نسبتا جدیدی در مدیریت .آورند می وجود به را آن آینده رفتاری الگوی و داده شکل

با ساختار بی قواره دارد.سازمان های ورزشی که همواره در محیطهای متالطم و  سازمان های  ورزشی به نام سازمان

رقابتی قرار دارندو مدیران این سازمان ها برای اینکه بتوانند برتری رقابتی خود را حفظ کنندبایدخصوصیات سازمان خود 



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

باشند.دیگر دوران مدیریت  را به درستی تشخیص بدهند و در شرایط بحرانی تصمیم گیری های هوشمندانه ای داشته

های بودجه طلب که بودجه متناسب عملیات طلب می کردند تا بتوانند فعالیت ها را پیش ببرند به سر امده است،امروزه 

 (. 1اندک مدیرانی در عرصه رقابت ها و نایابی ها و کمیابی ها موفقند که رمز از اندک به بسیار را یافته باشند)

تک نمونه ای به دست امد،نشان می دهد که سازمان های ورزشی tن مقاله که با استفاده ازمون یافته های حاصل از ای

( و 2662ویژگی ساختار بی قواره را دارا هستند.الزم به ذکر است که نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های ایجنتن)

 دارد.(همخوانی باالیی 1398( و همچنین قربانی زاده و عرب )2660رید و دنتی)
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