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 یمانبر بلوغ ساز یقانون طیمح تأثیر یاز پژوهش حاضر بررسهدف      
 یعلم اتیه یاعضا قیتحق یدر وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آمار

وزارت ورزش و جوانان  رانیدر ورزش، مد  تیریها با سابقه مددانشگاه
-ونیفدراس رانیو تابعه و مد یستاد یو کارشناسان خبره در واحدها

نفر بودند که همه آنها به صورت کل شمار  933اد به تعد یورزش یها

به اهداف پژوهش از  یابیدست یانتخاب شدند. برا قینمونه تحق یبرا
و ( 19۳3و همکاران ) یسلطان یاستاندارد بلوغ سازمان هایپرسشنامه

هر دو پرسشنامه به  یی( استفاده شد. روا1936نژاد ) کین یقانون طیمح
 یمطالعه مقدمات کی در هاآن ییایو پا دیرس نیتن از متخصص ۳ دییتا

 لیتحل یمحاسبه شد. برا ۳4/3و  ۳9/3 بیبه ترت یآزمودن 93با 

از  یو استنباط یفیتوص یآمار یها-شده از روش آوریاطالعات جمع
با   یو معادالت ساختار ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیجمله ضر

پژوهش نشان  جیاستفاده شد. نتا AMOSو  SPSSافزار کمک دو نرم
وغ با ابعاد بلوغ در سازمان به جز بل یقانون طیابعاد مح یتمام نیداد که ب

مثبت  ارتباط یقانون طیاز ابعاد مح یبا بُعد ثبات و اخالق محور یسازمان
و  مثبت تأثیرتواند  یم یقانون طیمح نیوجود دارد. همچن یو معنادار

 طیداشته باشد. در آخر مح ازمانبر بلوغ در س 614/3برابر با  یمعنادار

 بلوغ در سازمان را دارد.  انسیدرصد از وار 61  ینبیشیپ تیقابل یقانون

 

 کليدي هايواژه
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     Today, many organizations attempt to evolution in their 
processes have become more mature, Given the importance 
of the regulatory environment as one of the environments 
affecting organizations This study aimed to influence the 

regulatory environment on organizational maturity in the 
Ministry of Youth and Sports. The population of the 
research faculty of the University Sports Management who 

manage or work at the Ministry of Youth and Sports, sports 
federations or ministry of sport and youth have, Vice-
Ministry of Youth and Sports, Ministry of Sport and Youth 
Administrators Staff, directors of provincial departments of 

Youth and Sports), the heads of sports federations and 
experts form the Youth and Sports Ministry, Which are 
approximately 300 people and due t o the limited sample 
population was considered as a whole. a questionnaire of 

organizational maturity and legal environment 
questionnaire was used as research tools, content and face 
validity was confirmed by experts and professors and 
advisors and using Cronbach's alpha, the reliability of the 

instrument was appropriate. To analyze the data collected 
from the test, Pearson correlation and simple linear 
regression analysis (same method) with the help of SPSS 
version 22 software AMOS was used to evaluate the model. 

According to the findings, the highest correlation 
coefficient between heterogeneity components regulatory 
environment with individual maturity and integrity of the 

individual maturity there.also The  results also showed that 
an acceptable regulatory environment can be positive and 
significant effect on maturity equal to 0.216 in the 
organization. The coefficient of determination obtained 

indicates that 45% of mature legal environment in the 
organization-is explained. Therefore, due to a maturing 
relationship between the components of the regulatory 
environment in the organization, It  is suggested that 

managers clearly identify the components of the regulatory 
environment, and if we change them, their maturity has 
undergone positive changes. 
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     Legal environment, organizational maturity, Individual 
maturity, maturity process. 
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 مقدمه

ور هر کش یاسینظام س ترینمهم یدیترد چیه یب ینظام ادار  
و توسعه جامعه منوط به  شرفتیپ هرگونهکه  یاست. به نحو

ه به ک یاز انتقادها یکینظام است.  نیعملکرد سالم و سازگار ا

با  هاسازمان یرپذیکشور وارد بوده، عدم انطباق ینظام ادار
 و هاگذاریسیاستاست. امروزه در  یطیو تحوالت مح رییتغ

در کشور  یدر بخش عموم یسازمان هاییگذار مشیخط
حل  یبرا یمیکه استفاده مجدد از دانش قد شودمیمشاهده 

 نیمشده است. به ه لیاصل تبد ایقانون  کیبه  دیمشکالت جد
 یباق کنواختیو  ستایا هادهیپد یخاطر است که در بخش عموم

 پذیرامکان گرید تیوضع نیکه ادامه ا یخواهند ماند تا زمان

(. اکثر الگوهای 6کند ) رییتغ یخارج یروهاین لهیبه وس اینباشند 
بخش دولتی دارای  هایسازمانبرای ایجاد تحول در  شدهارائه

رویکردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در 

(. 19) هستند دولت بوروکراسی نظام درونی هایمؤلفه
دنیای کنونی، عوامل محیطی  پرتالطم محیط در کهدرحالی
 در(. 16) دارند هاسازماناختار و رفتار س بر ایکنندهتعییننقش 

 دولتی، ساختارهای پیرامونی محیط در و ساالرمردم جوامع
 هایسازمان و احزاب ،هارسانه نظیر قدرتمندی عوامل معموالً

 ومس بخش که شرایطی در. کنندمی آفرینینقش نهاد مردم
ت و قدر از توانو قدرتمند باشد، می یافتهسازمان)جامعه مدنی( 

جایگاه آن به عنوان عامل فشار بیرونی، برای مدیریت تغییر در 
 رویکردی با توانمی بنابراین. گرفت بهره دولتی، هایسازمان

 رد غیردولتی نهادهای تقویت و ایجاد طریق از و سازمانیبرون

 سازوکارهای ایجاد زنی،قدرت چانه ایشافز و دولتی بخش کنار
بات جمعی، عمالً فرایند تحول اداری مطال برای قانونی و منطقی

 داد کاهش را آن هایهای دولتی کوتاه و هزینه-را در دستگاه

 یقانون طی، محهاسازمانبر  تأثیرگذار هایطیاز مح یکی(. 16)
که  یو قانون یاسیس یعبارت است از فضا یقانون طیاست؛ مح

، و دولت یدولت نی. قوانپردازدیم تیهر سازمان در آن به فعال
 ایانتخابات، روابط دولت و احزاب، توازن قدرت، ثبات  جینتا

 ،یرسم هایسازمانروابط با  یاثربخش زانیم ،یاسیس یثباتیب
دخالت در  یدولت برا یاجازه زانیسازمان، م یحقوق قانون

بر کشور و بخش  حاکم یاسیس هایقدرت، وکارهاکسب

اشند. ب تأثیرگذار یقانون طیبر مح توانندیم هاهیو اتحاد یخصوص
قانون و  یعملکردها تأثیربه نوبه خود تحت  هامؤلفه نیا

 ریفسو ت گیرندگانتصمیمنظرات  ،یحقوق ماتیمقررات، تصم

 لیبه دل یورزش هایسازمان(. در 61) گیرندمیقرار  نیقوان
د هستن ریبا آن درگ هاسازمانکه  یخارج طیگسترده بودن مح

ه ب یورزش هایسازمان. باشدمی دوچندان یقانون طیمح تیاهم

چار د گاهی یسازمان باالدست نیپاسخگو بودن به چند لیدل
 .شوندمی یسردرگم

ا را ب هاسازمان ستا،یساختار ا کیبا  یقانون طیدر واقع مح 

 آزادند که هاسازمانحال  نی. با اردیگیمحدود در نظر م نیقوان
 احساس هاسازماندر  نیبنابرا ند؛ینما تیمحدوده فعال نیدر ا

 یمعموال برا هاسازمان. دیآیو کنترل به وجود م تیمحدود
 در دستورات و اهداف رییو تغ شوندیآماده نم یناگهان راتییتغ

 کنانیهمانند باز هاسازمان. شودینم دهیکوتاه مدت سازمان ها د
 . به طور خالصهیباز نیزم کیهمانند  یهستند و نظام قانون

 هاازمانس ستایساختار ا کیبا  یقانون طیگفت که در مح توانیم

قت ی. در حقکنندیقانون را احساس نم راتییاز اثرات تغ برخی
له مجهز هستند که شاک یکنترل درون زمیمکان کیبه  هاسازمان

 مسیآن مکان قتی؛ و در حقباشدمیآن  روپی هاسازمان یاصل

 طیمح کیها شود. در در آن رییاست که ممکن است باعث تغ
 طیمح نیتر هستند. در اکامال فعال نیقوان ا،یبا ساختار پو یقانون
از  تیحما قانون ،یمنیو ا داشتبه ض،یتبع هیعل یاریبس نیقوان

 ستم،یس نی(. در ا11دست وجود دارد ) نیاز ا ینیکار و ... قوان
 فتشریدر جهت کمک به پ یاجتماع یبه عنوان ابزارها نیقوان

کشمکش و  کیهمواره  یطیمح نیهستند. همچ هاسازمان
 یبه وجود م طیدر جهت بهبود شرا هاهیدولت و اتحاد نینزاع ب

 نیدر ا یو محور یمدارها از عوامل اصل استیس و. دولت دیآ
 تیرینه تنها مد یقانون طی(. مح66) باشندیم یقانون طیمح

کند، بلکه فرصت  یمحدود م ییرا به روش ها یمنابع انسان

 یرقابت تیسازمان ها به منظور به دست آوردن مز یرا برا ییها
و  رکتکارکنان به حفظ اسرار ش هیآورد مثال توج یبه وجود م

ت شرک یرفتن و کار کردن برا یآنها برا ییمحدود کردن توانا

آن به  یو مدلها ی، مفهوم بلوغ سازمان1313(. از دهه 3) بیرق
 فایا یدر بهبود سازمان یسهم عمده ا یندیآمدل بلوغ فر ژهیو

عامل بلوغ سازمانی مقولة جدیدی است  نی(. همچن64کرده اند )
تلقی می شود و مورد تأیید  هاسازمانکه یک راهکار برتر در 

کارشناسان و علم مدیریت قرار گرفته است. بلوغ سازمانی 
مانند مهارتهای ویژه ای را معرفی و رابطة آنها را با مواردی 

فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، سبک رهبری و مدیریت، 

کارایی و غیره بیان می کند و با ارائة راهکارها و مدل های بهتر 
(. در یک 11رفع نیازهای سازمان منجر می شود. ) هسازمانی ب

نوع دسته بندی، سازمان ها به دو دسته سازمان های بالغ و 

نابالغ تقسیم می شوند. قطعاً سازمان بالغ مناسب ترین بستر و 
جایگاه برای رسیدن به هدف های سازمان است. البته ایجاد 

ساده  چندان هتسازمان بالغ و یا استمرار حرکت سازمان بلوغ یاف
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(. 1نیست و به تفکر دورنگر و نگاه یا افق بلند مدت نیاز دارد )

امر است که  نیبلوغ متضمن ا یربنایو ز یا هیپا میمفاه
 یکنند، در حال یعمل م افتهیبالغ به شکل سامان  هایسازمان
 یالش هات جهیدر نت جیبه نتا یابینابالغ دست هایسازمانکه در 

به  ادیز ایاست که کم  ییکردهایر استفاده از روقهرمانانه افراد د
(. از 6خودجوش آنها را به وجود آورده اند ) ای ختهیطور خودانگ

 ،یندیتوان به مدل بلوغ فرآ یم یبلوغ سامان یجمله مدل ها
 تیریدانش و بلوغ مد تیریکارکنان، بلوغ مد یها تیبلوغ قابل

 عوامل دیآ یبرم قاتی(. آنگونه که از تحق69پروژه اشاره نمود )
اشند سازمان موثر ب کیسطح بلوغ  رییتوانند در تغ یم یمتعدد

 یاستانداردها یو اجرا یعوامل، برقرار نیاز ا یکی(؛ که ۳)

 نی(  در هم11است ) هاسازمانمختلف در  یها نهیموجود در زم
 تأثیر یا نهیعوامل زم زی( ن6313رابطه، گوردهام و نوردهانگ   )

ل بر را مشتم ییمدل اروپا کیدر  یمنابع انسان تیریگذار در مد

 هینقش دولت و نقش اتحاد ،یو مقررات دولت نیفرهنگ، قوان
 یم یمنابع انسان یها یآن ها بر استراتژ تأثیرو  یکارگر یها

 یبه بررس ی( در مطالعه ا6334پودلکو   ) نی(. همچن63دانند )

 یمدل و داختپر یمنابع انسان تیریمد یها وهیعوامل موثر بر ش
را موثر بر  یا نهیاز عوامل زم یارائه داد که در آن انواع مختلف

داند. در مدل مذکور چهار  یم یمنابع انسان تیریمد ستمیس
-یاسیس ییفرهنگ، عوامل محتوا ییعوامل محتوا یعامل اصل

 مرتبط ییو عوامل محتوا یاقتصاد ییعوامل محتوا ،یاجتماع
 یسانمنابع ان تیریموثر بر مد یصلبه عنوان عوامل ا تیریبا مد
( با ارائه 1936) یو آقاناصر یانی(. آشت66شده است ) ییشناسا

 یهامحور مدلی بر مبنای مدل کیاستراتژ یمدل بلوغ سازمان
کردند که با رویکردی کمی این امکان را فراهم  یبلوغ معرف

ر را بر بلوغ بیشتمسیر دستیابی خو د به  هاسازمانکه  سازدیم

ها ترسیم نموده و ساختار سطوح بلوغ و خصوصیات آن اساس
شده همواره نسبت به کنترل وضعیت خود با برنامه در نظر گرفته

 ،یتراز ساز ک،یها، تفکر استراتژاقدام نمایند. فرهنگ و ارزش
 و یرهبر ند،یعملکرد، بهبود فرآ تیریسنجش عملکرد، مد

و  شری(. ف1) باشندیمدل م نیا یلعوامل اص داریتوسعه پا
را  یو بلوغ سازمان یرپذی( ارتباط انعطاف6314همکاران  )

در  نیرا نشان دادند. همچن یدار یکرده و رابطه معن یبررس

 کیشد. سطح  ییسطح شناسا 1در  یبلوغ سازمان قیتحق نیا
  یمیبلوغ پارادا یکه دارا یسازمان 1سازمان بدون بلوغ و سطح 

 توسط ییشش کشور اروپا انیرماکارف ی(. بررس13) باشدمی

( نشان داند که کار 6313)  نگدلیگودر هام نورد هاک ور
 لیمحل کار تما تردهیچیبا مقررات پ یقانون طیدر مح انیفرما

ارتباطات با کارکنانشان در خصوص اهداف و  یبرا یکمتر

( با 1931نژاد و همکاران ) کی(. ن63شرکت دارند ) یراهبردها

در  یراهبرد تیریمد یو اثربخش یقانون طیحارتباط م یبررس

 یعنمثبت و م تأثیر یقانون طیوزارت کشور نشان دادند که مح
 یمولفه ها نیدارد. همچن یراهبرد تیریمد یبر اثربخش یدار
 شیرا پ یراهبرد تیریمد یتوانستند اثربخش یم یقانون طیمح

ژوهش پ نیوزارت کشور در ا یقانون طیمح تیکنند. وضع ینیب
به عنوان  یقانون طی(. نقش مح16به دست آمده است ) امناسبن
ط توس یبه خوب یدولت هایسازمان طیمح یمفهوم مهم برا کی

کته ن نیرشته درک شده است. اول نیو متخصصان ا نیمحقق

که  است نیمربوط به ا یمنابع انسان یقانون طیدرک مح یبرا
ست. ا دهش لیبه سازمان تحم یمرجع خارج کیقانون توسط  ایآ

است که توسط دولت وضع  ینیقانون سخت که شامل قوان

د فراهم کننده استاندار یقانون نرم که شامل ابزارها ایو  شودمی
 ،یمنشور اخالق ریرفتار واجرا نظ یالزام آور برا ریغ یها

نه  یقانون طی. محباشدمیراهنما  یوکدها یاجتماع تیمسئول

د، کن یمحدود م ییها وشرا به ر یمنابع انسان تیریتنها مد
سازمان ها به منظور به دست آوردن  یرا برا هاییبلکه فرصت

کارکنان به حفظ  هیآورد مثال توج یبه وجود م یرقابت تیمز

ن رفتن و کار کرد یآنها برا ییاسرار شرکت ومحدود کردن توانا
 (.1۳) بیشرکت رق یبرا
 نیاز بزرگتر یکیراستا وزارت ورزش و جوانان  نیا در

 یو وسعت سازمان یافتگیکشور از نظر رشد  یدولت هایسازمان

در  یراهبرد یزیآن ملزم به انجام برنامه ر رانیاست که مد
 یخارج اریآن هستند. عوامل بس یبخش ها و معاونت ها یتمام

ست که ا ذارتأثیرگو بلوغ آن  یزیو برنامه ر تیریبر مد یو داخل

سازمان )وزارت(  یقانون طیآن ها را مح ترینمهماز  یکی
لوغ و ب یقانون طیبتوان گفت که مح دیدهد. شا یم لیتشک

 یعامل خارج کیعنوان به یکه اول یعنوان دوعاملبه یسازمان

ه را ب یطیشرا توانندیم ،یداخل یعامل کیعنوان به یو دوم
ه ب یشتریو ب یبا اثربخش هاامهوجود آورند تا راهبردها و برن

و  یخارج کنندهتیحما نیکه قوان یاهداف منتج گردند. تا زمان
ها رنامهب نینکنند، تدو تیها حمااز برنامه یمناسب داخل طیشرا

 یتوجه داشت که بلوغ سازمان یستینخواهد برد. با ییراه به جا
 ردیذپ یم تأثیر یقانون طیاز مح یا ژهیدر وزارت مذکور به طور و

وب فرصت محس ای دیتواند تهد یم یدر موارد یریرپذیتاث نیو ا

سازمان  یقانون طیمح ایمشخص شود که آ یستیبا نیشود. بنابرا
غ بلو یگذارد؟ برنامه ها یم تأثیرمذکور بر بلوغ در سازمان 

 ایدارد  یریوزارتخانه با قانون مذکور انطباق پذ نیا یسازمان

 در یقانون طیمح یایزوا یتمام کهالزم است  تینها ر؟دریخ
غ سازمان بال کیسازمان به منظور ارتقا به سمت  یزیبرنامه ر

 .ردیقرار گ یمورد بررس
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 قيتحق روش

تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نوع  این
انجام  یدانیاست که به صورت م یلیو تحل یتوصیفی، همبستگ

به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه  یابیدست یشده است. برا

 ی( و پرسشنامه اثربخش19۳3و همکاران ) یسلطان یبلوغ سازمان
هر دو  ییوا( استفاده شد. ر1936نژاد ) کین یقانون طیمح

 در هاآن ییایو پا دیرس نی... تن از متخصص دییپرسشنامه به تا
و ... محاسبه  1/3 بیبه ترت یآزمودن 93با  یمطالعه مقدمات کی

 یآمار هایشده از روش آوریاطالعات جمع لیتحل یشد. برا
و  سونریپ یهمبستگ بیاز جمله ضر یو استنباط یفیتوص

و  SPSSافزار کمک دو نرم با  یو معادالت ساختار ونیرگرس

AMOS منتخب  دیپژوهش را اسات یاستفاده شد. جامعه آمار
در  تیفعال ای تیریها که سابقه مددانشگاه یورزش تیریمد

ادارات کل  ای یورزش یها ونیوزارت ورزش و جوانان، فدراس

وزارت ورزش و  نمعاونی اند، داشته را هاورزش و جوانان استان
 63وزارت ورزش و جوانان ) یکل ستاد رانیمد ،نفر( 1جوانان )
نفر(،  91ادارات ورزش و جوانان ) یکل استان رانینفر(، مد

نفر( و کارشناسان خبره  19) یورزش یها ونیفدراس یروسا
دهند که تعداد  یم لینفر( تشک 1۳3وزارت ورزش و جوانان )

 ،ینفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آمار 933آنها حدود  

برابر با جامعه در نظر  یعنیبه صورت کل شمار  ینمونه آمار
 یجمع آور یداده ها لیو تحل هیتجز ی(. براn=933گرفته شد)

و  نیانگیدرصدف م ،یفراوان یفیتوص یآمار هایروششده، از 

 بیضر یاستنباط یآمار هایو روش یفراوان عیجدول توز
 روشساده ) یخط ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ

استفاده شد؛  66نسخه  SPSSافزار همزمان(  با کمک نرم
از مدل معادالت  یشنهادیمدل پ یبررس یبرا نیهمچن

 .استفاده شد AMOSاز نرم افزار  یساختار
 

  قيتحق يهاافتهی
 93مربوط به سن نمونه ها نشان داد که  یفیتوص هایافتهی

 یها افتهی نیدرصد مرد بودند. همچن 41درصد از نمونه زن و 
  ،یدرصد مدرک کارشناس 46نشان داد که  التیمربوط به تحص

درصد مدرک دکترا داشتند.  1ارشد و  یدرصد کارشناس 99
سال  13 یباال یسابقه کار یدرصد از نمونه دارا 16 نیهمچن
 بودند.

 یازمانبا بلوغ س یقانون طیمح نیارتباط ب یمنظور بررس به
 استفاده شد. رسونیپ یهمبستگ بیو ابعاد آن از ضر

 رنوفیاسم -آزمون کالموگروف جینتا .0 جدول

بلوغ   
 فردی

بلوغ 
 فرایندی

 بلوغ سازمانی

 همبستگیضریب  ثبات
 سطح معناداری

*143/3 
334/3 

*191/3 
364/3 

311/3 
661/3 

 ضریب همبستگی شهروندگرایی

 سطح معناداری

*11۳/3 

313/3 

*113/3 

336/3 

*161/3 

366/3 

 ضریب همبستگی اخالق محوری

 سطح معناداری

*191/3 

363/3 

*196/3 

393/3 

111/3 

31۳/3 

بازدارندگی رفتارهای 

 ایغیرحرفه

 همبستگیضریب 

 سطح معناداری

*111/3 

311/3 

*16۳/3 

314/3 

*11/3 

311/3 

 ضریب همبستگی پذیری قانونانعطاف

 سطح معناداری

**111/3 

336/3 

*161/3 

366/3 

*19۳/3 

364/3 

 ضریب همبستگی تجانس
 سطح معناداری

**666/3 
331/3 

**136/3 
336/3 

**111/3 
316/3 

 ضریب همبستگی پیچیدگی
 سطح معناداری

*196/3 
391/3 

*131/3 
331/3 

**146/3 
33۳/3 

 ضریب همبستگی جامعیت
 سطح معناداری

**616/3 
331/3 

**1۳1/3 
339/3 

**146/3 
33۳/3 

 ضریب همبستگی محیط قانونی

 سطح معناداری

**1۳3/3 

336/3 

*111/3 

316/3 

*19/3 

391/3 

 P≤31/3**=معناداری در سطح   P≤31/3*= معناداری در سطح 

 

 
 

ن با های آدر ضرایب همبستگی بین محیط قانونی و مؤلفه
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-ابعاد بلوغ سازمانی گزارش شده است. همانطور که مشاهده می

شود بین تمامی ابعاد محیط قانونی با ابعاد بلوغ در سازمان به 
( و اخالق Sig ،311/3=r=661/3جز بلوغ سازمانی با بُعد ثبات )

( از ابعاد محیط قانونی ارتباط Sig ،111/3=r=31۳/3محوری )

وجود  31/3و  31/3مثبت و معناداری در سطح معناداری کمتر از 
ها باالترین ضریب همبستگی بین مؤلفه دارد. با توجه به یافته

( Sig ،666/3=r=331/3تجانس محیط قانونی با بلوغ فردی )

 ( وجود داشت.Sig ،666/3=r=331/3و جامعیت با بلوغ فردی )

برای بررسی روابط علی و معلولی بین ابعاد محیط قانونی به 
 بین( و بلوغ در سازمان به عنوانعنوان متغیرهای مستقل )پیش

متغیر وابسته )مالک( از آزمون رگرسیون چندگانه به روش 

 همزمان استفاده شد.
 

 و بلوغ در سازمان یقانون طیابعاد مح ونیرگرسخالصه مدل  .2جدول

مدل 

 رگرسیون

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطای استاندارد 

 برآورد

دوربین 

 واتسون
F 

سطح 

 معناداری
 001/0 272/17 829/1 918/2 303/0 327/0 75/0 همزمان

 

دهد که در حالت نشان می 6جدول نتایج ضریب همبستگی 
های محیط قانونی و بلوغ در سازمان ارتباط کلی بین عامل مؤلفه

(. همچنین ضریب Sig ،11/3=R=331/3معناداری وجود دارد )
( که بیانگر درصد تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر 2Rتعیین )

 1/96دهد که بین است، نشان میمالک توسط متغیر پیش

ای هاز واریانس کل تغییرات بلوغ در سازمان به مؤلفهدرصد 
درصد به عوامل خارج از مدل مذکور  1/41محیط قانونی و 

 Fشود. همچنین با توجه به معناداری مقدار مربوط می
(331/3=Sig ،614/11=Fمی ) توان نتیجه گرفت که مدل

یط های محرگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر مستقل )مؤلفه
و متغیر وابسته )بلوغ در سازمان( مدل خوبی بوده و  قانونی(

های محیط قانونی قادرند میزان بلوغ در سازمان را تبیین مؤلفه

 کند.

 و بلوغ در سازمان یقانون طیمح یهامؤلفه نیب ونیرگرس لیتحل جینتا بیضر .9جدول

 رگرسیون همزمان
 استاندارد نشده تأثیرضرایب 

 تأثیرضرایب 
 Tمقدار  استاندارد شده

سطح 
 معناداری

B 
Std. 
Error 

Beta 

 331/3 331/۳  311/3 ۳61/1 عرض از مبدأ

 1۳1/3 961/1 131/3 64/3 961/3 ثبات

 113/3 111/3 316/3 613/3 611/3 شهروندگرایی

 163/3 433/3 339/3 161/3 916/3 اخالق محوری

 341/3 ۳۳9/1 133/3 914/3 13۳/3 ایرفتارهای غیرحرفهبازدارندگی 

 149/3 93۳/1 143/3 613/3 1۳4/3 انعطاف پذیری قانون

 331/3 1۳4/6 6۳4/3 611/3 149/1 تجانس

 331/3 646/9 911/3 941/3 13۳/1 پیچیدگی

 331/3 166/6 6۳9/3 93/3 119/1 جامعیت

 نیکه از ب دهدینشان م ونیرگرس جینتا 9جدول با توجه به 
(، Sig ،186/4=T=331/3تجانس ) ،یقانون طیمح هایمؤلفه

، Sig=331/3) تی( و جامعSig ،262/3=T=331/3) یدگیچیپ
544/4=T )خطبیبر بلوغ در سازمان دارند. ش یمعنادار تأثیر 
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 دهدیم شانن زی( نBاستاندارد نشده= تأثیر بی)ضرا یونیرگرس

( و B=13۳/1) یدگیچی(، پB=149/1تجانس ) هایکه مؤلفه
بر بلوغ در سازمان  یو مثبت می( اثر مستقB=119/1) تیجامع

( که β=Betaاستانداردشده ) تأثیر بیضرا نیدارند. همچن

مستقل  یرهایمتغ ایمستقل  ریمتغ یتا سهم نسب کندیکمک م
ته )بلوغ وابس ریرات متغییتغ نیی( در تبیقانون طیمح های)مؤلفه

 کی یبتا بیهر چه مقدار ضر یعنیدر سازمان( مشخص کرد 
ته وابس ریمتغ راتییتغ ینبیشیباشد، نقش آن در پ شتریب ریمتغ

 تأثیر جیتان ریشده در تفس شنهادیجهت پ نیاست و به هم شتریب
 یونیسرگر بیآمده، به ضرادستبه بیبر اساس ضرا یونیرگرس

شده، استاندارد ن یونیرگرس بیشود تا ضرا شارهاستانداردشده ا

برآورد شده  یونیمدل رگرس 9جدول  جیبا توجه به نتا نیبنابرا

(، β=6۳4/3گفت که تجانس ) توانیم Betaبر اساس مقدار 
 بی( به ترتβ=911/3) یدگیچی(، و پβ=6۳9/3) تیجامع
 ق. بر طبدارند یرا بر بلوغ در سازمان یونیرگرس تأثیر نیباالتر

واحد انحراف  کی رییگفت تغ توانیبِتا که ذکر شد م ریمقاد
بلوغ  انزیم یدگیچیو پ تیتجانس، جامع یرهایاستاندارد در متغ

انحراف استاندارد  911/3و  6۳9/3،  6۳4/3 بیدر سازمان به ترت
 یرتأثشدت  یبه منظور بررس تی. در نهاافتیخواهد  شیافزا

ر د یمدل معادالت ساختار زبر بلوغ در سازمان ا یقانون طیمح
 استفاده شد. AMOS افزارنرم

 قانون و ابعاد بلوغ در سازمان طیمح نیب یمدل روابط کل ونیرگرس بیضرا .4جدول

 Tمقدار  بار عاملی ارتباط بین متغیرها

 - 111/3 محیط قانون ˂---ثبات 

 619/14 334/3 محیط قانون ˂---شهروندگرایی 

 611/11 31/3 محیط قانون ˂---اخالق محوری 

 131/11 ۳11/3 محیط قانون ˂---ای بازدارندگی رفتارهای غیرحرفه

 394/11 ۳39/3 محیط قانون ˂---انعطاف پذیری قانون 

 196/11 ۳۳9/3 محیط قانون ˂---تجانس 

 196/19 113/3 محیط قانون ˂---پیچیدگی 

 694/16 ۳16/3 محیط قانون ˂---جامعیت 

 - 161/3 بلوغ در سازمان ˂---بلوغ فردی 

 161/3 ۳۳6/3 بلوغ در سازمان ˂---بلوغ فرایندی 

 91۳/3 46/3 بلوغ در سازمان ˂---بلوغ سازمانی 

 

 قانون و بلوغ در سازمان طیمح نیب یمدل روابط کل .0شکل
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 و بلوغ یقانون طیمح نیمدل روابط ب 1و شکل  6در جدول 

 شودیدر سازمان گزارش شده است. همانگونه که مشاهده م
دار استاندارد شده( و مق یونیرگرس بی)ضرا یعامل یبارها هیکل
T نشان  هایشاخص نیبرخوردار بوده و ا یقابل قبول ریاز مقاد

 یشده به خوب یرگیاندازه ایمشاهده یرهایکه متغ دهندیم

( و بلوغ در سازمان یقانون طیپنهان )مح یرهایاز متغ یانعکاس
 .باشندیم

 
 و بلوغ در سازمان یقانون طیاستاندارد شده روابط مح یونیرگرس یهاوزن .1جدول

 مسیر مدل
ضرایب 

 رگرسیونی

انحراف 

 معیار
  مقدار

T 

P 
value 

ضریب 

 تعیین

 97/0 001/0 051/3 079/0 212/0 بلوغ در سازمان ˂---محیط قانونی 

 

 تأثیر تواندیم یقانون طینشان داد که مح جینتا نیهمچن

بر بلوغ در سازمان  614/3برابر با  یقابل قبول یمثبت و معنادار
 دهدیبه دست آمده نشان م نییتع بیضر نیداشته باشد. همچن

 نییبلوغ در سازمان را تب انسیدرصد از وار 61 یقانون طیکه مح

 است. شدهارائهبرازش مدل  جیا(. در ادامه در  نت1)جدول  کندیم

 و بلوغ  در سازمان یقانون طیبرازش مدل مح یهاشاخص .5جدول

 تفسیر مالک هامقادیر شاخص های برازششاخص

 - - 119/134 کای اسکوآر )کای دو(

 - - 93 درجه آزادی

 قابل قبول 9تا  1بین  19۳/6 (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 قابل قبول 3۳/3کمتر از  313/3 (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 قابل قبول 3/3بیشتر از  319/3 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 قابل قبول 3/3بیشتر از  313/3 (NFIشاخص برازش هنجار شده )
 قابل قبول 3/3بیشتر از  319/3 (IFIشاخص برازش افزایشی )

 
 

به  یکه نسبت مجذورکا شودیمشاهده م 4با توجه به جدول 

برازش مدل  یبوده و برا 9( کمتر از 6۳1/6) یدرجه آزاد
 هایمربوط به شاخص هایآماره نیو همچن باشدیمطلوب م
قرار  3/3در سطح خوب و باال  ی( همگCFI ،NFI ،IFIبرازش )

بر  یمبن قیشده و مدل تحق دییبرازش مدل تأ نیدارند. بنابرا
 ست.ا دییو بلوغ در سازمان مورد تأ یقانون طیمح نیارتباط ب

 يريگ جهيو نت بحث

 ترینمهماز  یکی طیمح طیو شرا راتییبا تغ یهماهنگ
 ترینمهماز  یکی. باشدیم هاسازمان یحفظ وجود یعوامل برا
 یراب یطیمح راتییدربرابر تغ یو آمادگ یهماهنگ یدستاوردها

به حداقل رساندن  یبرا طیتعامل مستمر با مح هاسازمان
 یژگیو و تاراخس ن،ی؛ بنابراباشدمی رییاز تغ یناش یها یدگیچیپ

 یهر سازمان یکه سازمان در آن قرار دارد برا یطیمح یها
از  یکی طیسازمان، مطالعه مح اتیمهم است. در ادب اریبس

 یکه خود دارا یطی. محباشدیمباحث م نیتر یاساس

 طیآن به مح یهااز بخش یکیاست که  یادیز یهایژگیو

توجه به  ای(. 6311اوغلو ،  رکبشی)ک باشدیمعروف م یقانون
 نیمشاهده شد که ب قیتحق نیبه دست آمده از ا جینتا

انعطاف  ،یا رحرفهیغ یرفتارها یبازدارندگ ،ییشهروندگرا

 یانونق طیابعاد مح تیو جامع یدگیچیقانون، تجانس، پ یریپذ
 وجود دارد؛ اما یبا ابعاد بلوغ در سازمان ارتباط مثبت و معنادار

ابعاد بلوغ در سازمان رابطه  اب یبعد ثبات و اخالق محور نیب

 یهمبستگ بیضر نیباالتر نیوجود نداشت. همچن یمعنادار
 یبا بلوغ فرد تیو جامع یقانون طیمؤلفه تجانس مح نیب

مطالعه ساختار و  مشاهده شده است. همان طور که عنوان شد

هر  یکه سازمان در آن قرار دارد برا یطیمح یها یژگیو
 یعبارت است از فضا یقانون طیحمهم است. م اریبس یسازمان

. پردازدیم تیکه هر سازمان در آن به فعال یو قانون یاسیس
انتخابات، روابط دولت و احزاب،  جیو دولت، نتا یدولت نیقوان

روابط با  یاثربخش زانیم ،یاسیس یثباتیب ایتوازن قدرت، ثبات 
دولت  یاجازه زانیسازمان، م یحقوق قانون ،یرسم هایسازمان
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 حاکم بر کشور یاسیس هایقدرت، وکارهاکسبدخالت در  یبرا

 تأثیر یقانون طیبر مح توانندیها م هیو اتحاد یو بخش خصوص
 و تیرینحوه باور مد ن،یقوان ،یطیمح طیبگذارند. اگر شرا

سازمان هماهنگ نباشد، قطعاً  طیدست با شرا نیاز ا یموارد

 تیو راکد به فعال یبه شکل خنث ای دیگرا یسازمان به زوال م
 یاسیس تی(. وضع1936و همکاران،  یدهد )دلو یخود ادامه م

در  وارده یها و فشارها میتحر لیبه دل رانیکشور ا یو اقتصاد
 ریاهمانند س رانیو جوانان ابرد. لذا وزارت  یبه سر م یثبات یب

ردان دولت م ماتیو تصم نیقوان تأثیرسازمان ها به شدت تحت 
اهداف جامعه است.  یسازمان  در راستا کی هدافقرار دارد. ا

 نانیعدم اطم ینابسامان و دارا یطیسازمان در مح کیوجود 

د و ده یقرار م یفیسازمان را در بالتکل نیقوان طهیباال در ح
سازد. چرا که سازمان ها در  یعملکرد آن را با مشکل مواجه م

 ،یتاربزرگ به لحاظ ساخ راتییوارد تغ یمرحل بلوغ سازمان

دو سازمان  نیا نیو تقابل ب شوندمی یو سلسله مراتب یعملکرد
و مقررات،  نیسازد. قوان یروبه رو م یرا با مشکالت اساس

و  رانیان نظارت مددارند که هم یرونیب یضمانت اجرا

 ،یچارچوب اخالق کی(. 1931 ،یمسئوالن سازمان است )الوان
 نیو در ع بوده یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس طیمح انگرینما

 است،یس ی. آنچه که در عرصه شودیحال در آن ها منعکس م
، قابل قبول فرض شده است یاجتماع، به عنوان رفتار ایاقتصاد 

التزام خواهد  ای فهیانجام وظ ،یبه اصول عدالت، تساو یمتک
 یو به مرور زمان و در کشورها ستیباورها مطلق ن نیبود. البته ا

ف مختل یاقتصاد و بافت اجتماع ذهب،و م استیمختلف با س

ه سازمان ب ییسرعت و دقت پاسخگو زانی. مابدییم رییتغ
آن وابسته به قدرت منابع آن سازمان  راتییو تغ یقانون طیمح

انطباق توجه  ی(. استراتژ6331و همکاران ،  نیاست )اوسکد

و درک قانون به عنوان  نیاز قوان یرویرا عمدتا به پ هاسازمان
 یبرا ی. قانون مدلکندیمعطوف م ،یستم و اصول اخالقیس کی

ه شد فیتعر ینقش ها جادیا کند،یفراهم م یسازمان یزندگ
بر  یمنف ایمثبت و  یمعنا لیو تحم یسازمان گرانیباز یبرا

ست. ا هینظر نیموجود، اساس ا یقانون طیرفتار با توجه به مح
 جادیا یانسازم یکه نفوذ به زندگ ییباورها ستمیس کیقانون 

ده ش لیتشک ینهاد یاز تئور یاستراتژ نیکند. اساس ا یم

ن سازما یندهایساختارها و فرآ ،ینهاد هیاست. با توجه به نظر
ه آنها ب یسازمان طیها در محاز انطباق آن جهینت کیبه عنوان 

 افتهی(. با توجه به 6331وجود آمده است )اوزن و همکاران ، 

قابل  یمثبت و معنادار تأثیرتواند  یم یقانون طیمح قیتحق یها
 یامؤلفه ه نیبر بلوغ در سازمان داشته باشد. که از ب یقبول
بر  یارمعناد تأثیر تیو جامع یدگیچیتجانس، پ ،یقانون طیمح

بلوغ در سازمان دارند. میان نیازهای شخصیت بالغ و الزامات 

سازمان رسمی، عدم تجانس و ناسازگاری اساسی  و اجتناب 

، رشد و بلوغ «آرگیریس»ی وجود دارد. به عقیده یریناپذ
شخصیت فرد معموال طی فراگردی از حالت انفعال دوره 

به فعالیت دوره بزرگسالی، از وابستگی به دیگران به  طفولیت

استقالل نسبی، از توانایی رفتار به چند طریق به توانایی رفتار 
از  ر،تبه طرق متفاوت، از عالیق سطحی به عالیق عمیق

زیردست و تابع بودن به دستیابی به موقعیتی برابر با دیگران یا 
ورت ص« خود»و کنترل بر  به آگاهی« خود»برتر، و از ناآگاهی از 

و  یرسم طیگیرد )عالقه بند(،  ولی وجود تجانس در محمی
شخصیت بالغ را در محیطی به کار  ،یدولت هایسازمان یقانون
 پذیریبر محیط خود دارد، انعطاف ییگمارد که نظارت باالمی

 کیشود، و سازمان را به سمت شخصیتی برای او قائل می
داشت که  انیتوان ب یم نی. همچنددهیسازمان بالغ سوق م

 تواند  بلوغ یم ،یقانون طیمح یاز شاخص ها تیشاخص جامع

 د،یمان جادیرا ا یو سازمان یو موجبات بلوغ فرد دینما تیرا تقو
که در حال حاضر شتاب  یطیمح راتییبه تغ وجهچرا که با ت

 ،یانسازم ماتیشدن تصم دهیچیپ زیبه خود گرفته و ن یادیز

 نهگونیبا ا ییارویرو یجامع برا یبرنامه ا یریکارگلزوم به
 کید سازمان بتوان نکهیا یملموس است برا شیازپشیمسائل ب

ز واضح و روشن ا ریتصو یدارا دیبنا کند. با کیطرح استراتژ
جه با تو نیبه آن برسد داشته باشد. همچن خواهدیکه م یزیچ

ند در توان یم هاسازمان یقانون طیمح یریانعطاف پذ یژگیبه و
 طیدر شرا یخاص التیتعد یطیمح یو اقتضا ازیصورت ن

 یدگیچیپ قاتیتحق جی. با توجه به نتارندیدر نظر بگ یطیمح

و  دهیچیپ طیدارد. در مح تأثیربر بلوغ در سازمان  یقانون طیمح
 هاسازمانتوسط  یسازمان که در آنجا مسائل متعدد کیشلوغ 

 قیو تحق زی. آنالرندیگیقرار م یمختلف موردبررس ینهادها ای

انتظار  یزیچه چ قاًیدق کیاز برنامه استراتژ نکهیمسئله، ا یبر رو
برنامه  نیقرار خواهند گرفت. ا ینیو بازب یابیمورد ارز زین رودیم
که  شودیدر نظر گرفته م کینامیو د ایابزار پو کی عنوانهب

با  ندتوایم قیطر نیو از ا ابدیامل تا تک سازدیسازمان را قادر م

وغ به بل جهیخود را وفق دهد، و در نت ایدن رییدر حال تغ طیمح
ه چ نکهیا ایبد است و  ایسازمان بالغ خوب و  نکهیبرسد. ا
 طیرااست؛ چرا که اگر ش یاساس یالبالغ باشد، سو دیبا یسازمان

ا دست ب نیاز ا یو موارد تیرینحوه و باور مد ن،یقوان ،یطیمح
 یموسسه به زوال م ایسازمان هماهنگ نباشد، قطعا  طیشرا
ود ادامه خ تیاثر به فعال یراکد و ب ،یخنث یبه شکل ایو  دیگرا

 تتوان انتظار داش ینوع دوم را م طیبروز شرا شتریدهد که ب یم
 ای ستی(. اگر سازمان بالغ موفق ن1936و همکاران،  ی)دلو

ن آ ترینمهمگردد که  یبرم یآن کم است، به عوامل یسودآور

ت. آنهاس تیموسسات بدون توجه به ماه گونهنیجهت دادن به ا
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و بنگاهها  هاسازمان تیبر عکس، به لحاظ روشن بودن مامور

 میرست تیبا مامور آنها یانداز و استراتژهمراستا بودن چشم زیو ن
ر و بست نیتراسبحاکم، قطعا سازمان بالغ من نیشده و قوان

با  نیبه هدف مشروع و معقول است. بنابرا دنیرس یبرا گاهیجا

زمان با بلوغ در سا یقانون طیمح  نیب یتوجه به مدل روابط کل
 شودیم شنهادی(، پیو بلوغ سازمان یندیبلوغ فرآ ،ی)بلوغ فرد

ورزش و جوانان کشور، جهت توسعه و بهبود  رتوزا رانیمد
 و بلوغ  در یقانون طیمح ریآن، دو متغ یها تیسازمان و فعال

نموده و از نقاط قوت و ضعف موجود استفاده  لیسازمان را تحل

 .ندیبنما نهیبه

 رانیمد یاصل یها تیاز مامور یکیتوان گفت  یم انیپا در
سازمان به سطح  دنیرس یکمک برا یرده باال در هر سازمان

بات آن ث نیکه قوان یطیمح کیاما در  باشدیاز بلوغ م ییباال

 تیارجح نیبر قوان یشخص یها یریگ میالزم نداشته، تصم
 هرگونه د،شسازمان نبا یقانون طیاز مح یکسانی ریداشته و تفس

خواهد ن جهیبه نت ای یبلوغ سازمان شیافزا یدر راستا یتالش
 .باال به هدف منجر خواهد شد نهیو هز یبا کند ایو  دیرس
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