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Abstract
The purpose of this research was to The effect of
organizational culture on organizational structure of
the Ministry of Youth and Sports of the Islamic
Republic of Iran. This is a describtive-analytical
research. Population consisted of all personnels
employee in ministry of sport and youth affairs. A
random sample of 250 personnel selected. Data
gather using for questionnaire organizational
structure of robbins(1987) and organizational culture
(2000) Denison. The Validity was approved by 7
professional sport management professors and the
reliability by choronbachs alpha coefficient(0/81 and
0/80). structural equation modeling analysis of
effects of smart-pls were used to analyze the data.
The results showed that between organizational
culture and organizational structure, there is a direct
and significant relationship(t=1/92, P>0/05). The
results showed that the people of the Youth and
Sports Ministry have more organizational culture,
organizational structure will be stronger.

Keywords
Organizational
Culture,
Organizational
Structure, Complexity, formalization, centralization,
Ministry of Sport and Youth.

چکيده
 بررسی تأثیر فرهنگسازمانی بر ساختار،هدف از اين پژوهش
.سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ايران است
پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و به صورت میدانی انجام
 جامعه آماری اين پژوهش کارکنان ستادی وزارت ورزش و.گرفته است
 روش نمونهگیری به صورت تصادفی ساده و بر.جوانان ايران هستند
 از پرسشنامه ساختار. نفر میباشد112 اساس جدول مورگان برابر با
،)1222( ) و پرسشنامه فرهنگسازمانی دنیسون2397( سازمانی رابینز
 نفر از اساتید صاحبنظر7  روايی اين پرسشنامهها توسط.استفاده شد
 پايايی پرسشنامهها با آلفای کرونباخ.رشته مديريت ورزشی تأيید شد
 برای مدلسازی ارتباط بین متغیرها. بهدست آمد2/92و2/92 به ترتیب
. انجام شدsmart-pls از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
نتايج پژوهش حاکی از اين هست که رابطه فرهنگسازمانی و ساختار
) مستقیم و معنادارP>2/21( ) در سطحt=2/31(سازمانی با مقدار
 بهطورکلی نتايج پژوهش نشان داد که هر چه افراد از.میباشد
،فرهنگسازمانی بیشتری در وزارت ورزش و جوانان برخوردار باشند
..ساختار سازمانی قویتر خواهد بود
واژههاي کليدي
، تمرکز، رسمیت، پیچیدگی، ساختار سازمانی،فرهنگسازمانی
وزارت ورزش و جوانان
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مقدمه
سازمانها درست مثل افراد دارای شخصیتهايی میباشند
که اين قالب شخصیتی سازمان را فرهنگ آن سازمان گويند.
فرهنگسازمانی اصطالحی است که جو داخلی يا شخصیتی
سازمان را در اختیار خودش میگیرد .به سادهترين وجه میتوان
فرهنگسازمانی را ترکیبی از باورها ،ارزشها و پیشفرضهايی
دانست که در سازمان وجود دارد و همه اعضای سازمان ،کم و
بیش بهطور يکسان در معرض آن قرار میگیرند و تا حدی
نسبت به آن توافق و همرأيی وجود دارد ( .)12در حال حاضر
مقوله فرهنگ بیش از پیش موردتوجه صاحبنظران قرار گرفته
و يکی از موضوعات اساسی مجامع گوناگون باألخص جوامع
درحالتوسعه است .توجه به فرهنگ به عنوان نقطه شروع تغییر
در جامعه برای اسطوره ساختن توسعه بر هويت و ارزشهای
اخالقی و معنوی ملتهاست ،در اين میان فرهنگسازمانی
مجموعهای از اعتقادات ،باورها و ارزشهای مشترک است که
بر انديشه و رفتار يک سازمان اثر میگذارد ( .)1فرهنگسازمانی
موضوعی بسیار جالب در میان افراد مختلف و همینطور در
ادبیات مديريت است و محققان زيادی کوشیدهاند تا تعاريفی از
فرهنگسازمانی ارائه دهند .وجه مشترک بیشتر آنها تالش
در تشريح عواملی است که بر ساختار ،عملکرد و بهرهوری
سازمان تأثیر میگذارد .اين مجموعه عوامل شامل عقايد و
انتظارهايی است که در بین اعضاء سازمان مشترک است و
هنجارهايی را ايجاد کرده است که رفتار سازمانی را شکل
میدهد .اين رفتارهای سازمانی دربرگیرنده فرهنگسازمانی
هستند .درواقع ،فرهنگسازمانی در سیستم اعتقادی سازمان
آشکار شده و بهطور متناوب از طريق زبان ،نمادها ،آداب و رسوم
که منعکسکننده رفتار ناشی از سیستم اعتقادی است ،بیان
میگردد .فرهنگ سازمان از يکسو پیونددهنده اجزای داخل
سازمان و از سوی ديگر ،عامل تفکیککننده سازمانهاست (.)9
از نظر هافستد ( )2332فرهنگسازمانی به عنوان برنامهريزی
جمعی در ذهن است .برنامهريزی ذهن ما همچون رايانه نیست.
برنامهريزی فرهنگی بدين معناست که عکسالعملهای معینی
در فرهنگهای معین ،بیشتر رخ میدهند .همچنین از نگاه
برخی صاحبنظران ،فرهنگسازمانی مجموعهای از مفروضات
مهم است که اعضاء سازمان بهطور مشترک پذيرفتهاند .هر
سازمان فرهنگ خودش را دارد .فرهنگسازمانی شبیه شخصیت
فرد است که به او معنا میبخشد و محور اصلی در هدايت
اشخاص برای انجام فعالیتهايشان است ،همانطور که
رفتارشان ،متأثر از شخصیت آنهاست (.)1
دنیسون فرهنگسازمانی را شامل چهار ويژگی اصلی

میداند که هر ويژگی ،خود به چند عامل تقسیم میشود که
عبارتاند از:
مشارکت :شامل اختیار دادن به کارمندان (توانمندسازی) ،کار
تیمیکردن و توسعه قابلیتهای کارمندان است.
سازگاری :شامل ارزشهای محوری ،موافقت کارکنان و
هماهنگی و يکپارچگی میباشد.
انطباق پذيری :شامل ايجاد تغییر ،مشتریمداری و يادگیری
سازمانی است .
رسالت :شامل رهبری راهبردی (جهتگیری راهبردی)،
اهداف ،مقاصد و ديدگاه(چشم انداز) میباشد (.)21
يکی از مباحث مطرح در مورد سازمانها ساختار سازمانی
آنها است .مديران در سازمانها به منظور کسب اهداف و مقاصد
ساختار خاصی را طراحی میکنند تا کمک کننده آنها باشد،
درواقع میتوان گفت ساختار سازمانی ابزاری است که مديران
را در رسیدن به اهداف ياری میکند .داشتن ساختاری متناسب
با محیط و بهرهگیری مناسب از فناوری اطالعات و ساختار
سازمانی از مهمترين ابزار و مقدماتی است که سازمانها بايد در
پی ايجاد آنها باشند ( .)7ساختار سازمانی مطابق نظر رابینز
بیانکننده چگونگی تخصیص وظايف و مکانیسمهای هماهنگ
و الگوهای تعاملی است که سازمان از آن پیروی میکند .رابینز
ساختار سازمانی را يکی از اجزای سازمان میداند که از سه
عنصر پیچیدگی  ،رسمیت و تمرکز تشکیل شده است (.)26
پیچیدگی :حدود تفکیک درون سازمان را نشان میدهد.
همچنین به میزان تخصصگرايی ،تقسیم کار و تعداد سطوح در
سلسله مراتب سازمان اشاره میکند و حد و حدودی که
واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیايی پراکنده شدهاند را نیز
تصريح میکند .البته پیچیدگی يک اصطالح نسبی است.
رسمیت :حدی که يک سازمان برای جهتدهی رفتار
کارکنانش ،به قوانین ،مقررات و رويهها متکی است ،بهطور کلی،
رسمیت به میزان تدوين و مکتوب کردن قوانین ،مقررات،
دستورالعملها ،آيیننامهها ،شرح مشاغل و وظايف پرسنل و...
گفته میشود که در سازمان موردتوجه قرار گرفته و به ثبت
رسیده است.
تمرکز :به اعتقاد رابینز ،تمرکز نسبت به دو جزء ديگر ساختار
سازمانی ،بحثانگیزتر است .به اعتقاد بیشتر نظريهپردازان ،به
میزانی که تصمیمگیری در يک نقطه واحد در سازمان متمرکز
شده است ،تمرکز گفته میشود (.)24
نقی پور و همکاران ( )2997در مطالعه ای با عنوان بررسی
وضعیت فرهنگسازمانی و ساختار سازمانی در ارتباط با
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بکارگیری مديريت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه
های علوم پزشکی کشور به اين نتیجه رسیدند که کتابداران و
مسئوالن کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی
کشور در اشتراک دانش و بکارگیری مديريت دانش از تمايل و
گرايش مطلوبی برخوردار بوده و بدين لحاظ دارای فرهنگ
سازمانی مناسب هستند؛ بنابراين مسئوالن امر بايد
ساختارهای مناسب و بسترهای الزم ديگر را برای بکارگیری
مديريت دانش در کتابخا نه های دانشگاهی ايران فراهم نمايند
( .)22کردنائیج و همکاران ( )2999در پژوهشی با عنوان بررسی
رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرينانه در
دانشگاه تهران اذعان داشتند که بین تمامی ابعاد دهگانه
فرهنگ و ساختار سازمانی کارآفرينانه به جز ريسک پذيری
رابطه معناداری وجود دارد ،اما نتايج آزمون رگرسیون نشان داد،
مولفه های حمايت مديريت ،سیستم پاداش و سیستم کنترل
بیش از ساير مولفه ها بر روی ساختار سازمانی کارآفرينانه اثری
معنادار داشته اند (.)3
دانشفرد و شهابینیا ( )2999در تحقیقی با عنوان بررسی
بین فرهنگسازمانی و استقرار مديريت دانش در شرکت توزيع
برق معاونت اجرايی شمال شرق تهران ،به اين نتیجه رسیدند
که وضعیت تیمسازی ،مذاکره و گفتگو ،ارتباطات ،حمايت
مديريت عالی و يادگیری در شرکت فوقالذکر به گونهای است
که زمینه الزم برای استقرار مديريت دانش در سازمان را مهیا
نمیکند ( .)2نجف پور و همکاران ( )2932در مقاله ای با عنوان
بررسى تأثیر فرهنگ و ساختار سازمانی بر فساد سازمانی اذعان
داشتند که فرهنگ و ساختار سازمانی با ابعاد مورد نظر و تأثیرات
اين ابعاد بر يکديگر می تواند باعث مهار فساد و مانعی در فراگیر
شدن آن در جامعه شود ( .)21حريری و جعفری ( )2932در
پژوهشی به رابطه فرهنگسازمانی و ساختار سازمانی در سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران پرداختند .نتايج
نشان داد که بايد از يک طرف تناسبی بین راهبرد سازمان و
ساختار آن وجود داشته باشد و از طرف ديگر يکی از عوامل
تأثیرگذار در ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی باشد (.)6
صادقیان ( )2931در پاياننامه خود به بررسی تأثیر فرهنگ و
ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی از طريق مديريت دانش
در پارک علم و فناوری مشهد پرداخت .يافتههای اين مطالعه
حاکی از آن است که بین فرهنگسازمانی و ساختار سازمانی با
اثر بخشی سازمان رابطه معنادار بوده و بین فرهنگسازمانی و
ساختار سازمانی با مديريت دانش رابطه معنادار وجود دارد،
همچنین مديريت دانش نیز نقش متغیر واسط در رابطه
فرهنگسازمانی و ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی داشته

است ( .)23شوقی و آقاجانی ( )2931در تحقیقی به بررسی تاثیر
ساختار سازمانی بر فرهنگسازمانی در صنايع فلزی شهر صنعتی
کاوه پرداختند .نتايج پژوهش به تأثیر معنادار ساختار سازمانی بر
فرهنگسازمانی در جامعه مورد پژوهش تايید کرد ( .)27شعبانی
بهار و همکاران ( )2939در تحقیقی با عنوان نقش ابعاد
فرهنگسازمانی بر اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان
استان همدان اذعان داشتند که بخشهای مختلف سازمان و
ادارات ورزشی استان همدان ،مدلهای ارگانیک را می طلبند و
به مديران پیشنهاد می شود عالوه بر حفظ توازن الگوهای
چهارگانه اثربخشی سازمانی مدل ارزشهای رقابتی ،در
سازمانهای ورزشی بتوانند فرهنگسازمانی را بهطورکلی و ابعاد
رقابتی و تأکید بر اهداف بلندمدت را بهطور ويژه در طراحی
ساختار سازمانهای خود ايجاد نمايند (.)29
رحیمخانی و همکاران ( )2934در پژوهشی با عنوان بررسی
رابطه بین مديريت دانش (فناوری اطالعات،ساختار سازمانی و
فرهنگسازمانی) با يادگیری سازمانی کارکنان ستادی شرکت
توزيع نیروی برق استان ايالم اعالم کردند که فرهنگسازمانی،
فناوری اطالعات و ساختار سازمانی بر يادگیری سازمانی تأثیر
معنیداری دارد ( .)29میرکمالی و همکاران ( )2934در تحقیقی
با عنوان تاثیر ساختار و فرهنگسازمانی بر نوآوری) مطالعه
تطبیقی در سازمان مرکزی دانشگاه های پیام نور ،علمی-
کاربردی ،آزاد اسالمی و دانشگاه تهران) که نتايج نشان می داد
ساختار بهطور مستقیم بر نوآوری در سازمان مرکزی اين
دانشگاهها تاثیر ندارد اما تاثیر معنادار ساختار بر فرهنگ و از
سوی ديگر تاثیر بسیار معنادار فرهنگ بر نوآوری سازمانی به
اين نتیجه منتهی شد که ساختار سازمانی به واسطه تاثیر بر
فرهنگ ،می تواند بر نوآوری سازمانی در سازمان مرکزی
دانشگاههای ايران تاثیرگذار باشد ( .)22سوملیا و
همکاران( )1221در مقاله ای اذعان داشتند که فرهنگ موجود،
فرهنگ از نوع وظیفه و فرهنگ مطلوب ،فرهنگ توفیق مدار
است .میان اين دو نوع فرهنگسازمانی فاصله بسیاری وجود
دارد ( .)9ويلچ و همکاران( )1224در مطالعات خودشان به اين
نتیجه رسیدند که برای درک چگونگی ساختار سازمانی ،با
فرهنگسازمانی خاص ،ارتباطات الزم است که نتايج را تحت
تاثیر فرايند مديريتی مهم قرار دهد (.)4
با توجه به ابعاد مختلف پژوهشهای انجام يافته مساله
مهمی که مديران سازمانها با آن روبرو هستند درک اين
موضوع هست که فرهنگسازمانی چه تآثیری بر ساختار
سازمانی دارد؟ با توجه به تغییرات فرهنگی  ،سازمان را چگونه
طراحی کنند که بتوانند در اين دنیای متغیر به رشد و بقای خود
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ادامه دهند و اثرات فرهنگ را بر ابعاد اجتماعی ساختار سازمانی
(رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز) درک کنند .با نگاهی به ساختار
وزارت جوانان و ورزش کشور به نظر میرسد دارای ساختار
مطلوبی نباشد ،که در چنین شرايطی عدم مشارکت کارکنان در
تصمیمگیریها و رسمیت و تمرکز و پیچیدگی میتواند مسائل
سازمانی مختلف و از آن جمله ،فرهنگسازمانی را به نحوی
نامطلوب تحت تأثیر قرار دهد.
اين پرسشها مطرح است که تأثیر فرهنگسازمانی چگونه
میتواند در پاسخ به رقابتها و پیچیدگی فزاينده و عدم اطمینان
محیطی به سازمانها کمک کند؟ چگونه فرهنگسازمانی
میتواند به سازمانها کمک کند که ساختار سازمانی منعطف
تری داشته باشند .فلذا هنگام طراحی ساختار سازمانی بايد به
ماهیت فرهنگ اصلی سازمان توجه کرد .بنابراين محقق به
دنبال آن است که تأثیر جداگانه فرهنگسازمانی را بر هر يک
از ابعاد ساختار سازمانی را که شامل رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز
میباشد در وزارت ورزش و جوانان مورد مطالعه و محاسبه قرار
دهد .همچنین با در نظر گرفتن نقش وزارت ورزش و جوانان در
توسعه و تعمیم تربیتبدنی و ورزش ايران ،محقق را بر آن داشت

تا در راستای بررسی اهمیت موضوع به بررسی اثرات
فرهنگسازمانی بر ساختار وزارت ورزش و جوانان ايران بپردازد،
به همین جهت پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سواالت فوق
انجام شده است .لذا پژوهش در خصوص تأثیر فرهنگسازمانی
بر ساختار سازمانی امری ضروری و حیاتی در جهت دستیابی به
مديريت صحیح وزارت مذکور است ،که طی بررسی های به
عمل آمده  ،تاکنون چنین تحقیقی در وزارت و يا ادارات کل
تابعه آن انجام نگرفته است ،يا به بیانی ديگر محقق با آن
برخورد نکرده است .در اين تحقیق ،محقق درصدد تحلیل تأثیر
فرهنگسازمانی بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان
جمهوری اسالمی ايران و ارائه الگوی مناسب است و میزان
تأثیر فرهنگسازمانی را به عنوان متغیر مستقل بر ساختار
سازمانی که متغیر مالک يا وابسته میباشد مشخص سازد .به
عبارتی ،پس از تحلیل مدل میان اين متغیرها ،محقق بر آن
است که يک الگوی مناسب برای اين وزارت پیشنهاد کند.

نمودار  .1مدل مفهومی (پیشنهادی توسط محقق) تأثیر فرهنگسازمانی بر ساختار سازمانی
در نمودار 2دو نوع اصلی متغیرها شامل متغیر پنهان(سازهها
يا عاملها) که نمیتوان آنها را مستقیما مشاهده يا مورد سنجش
قرار داد و متغیر آشکار (مشاهده شده) که به منظور تعريف يا
استنباط در مورد متغیر پنهان به کار میبريم .متغیرها چه آشکار
و چه پنهان همچنین میتوانند به عنوان متغیرهای مستقل و

وابسته تعريف شوند .متغیر مستقل (برونزا) متغیرهايی هستند
که تحت تاثیر متغیرهای موجود در مدل نیستند .اين متغیرها
حداقل يک مسیر به متغیر ديگر وارد میکنند .متغیر وابسته
(درونزا) متغیرهايی هستند که مقاديرآنها توسط مدل برآورد
میشود .اين متغیرها حداقل يک مسیر را از متغیر ديگر دريافت
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میکنند .يک معادله ساختاری برای هر متغیر درونزا وجود دارد.
متغیر خطا (مزاحم) نقش مشابهی با خطا در مدل رگرسیون
تکمعادلهای بازی میکند .نیازی نیست که استقالل اين خطاها
را در مدل ساختاری فرض کنیم.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و به صورت
میدانی انجام گرفته است .جامعه آماری اين پژوهش کارکنان
ستادی وزارت ورزش و جوانان ايران هستند که تعداد آنها برابر
با  741نفر میباشد .روش نمونهگیری به صورت تصادفی ساده
و بر اساس جدول مورگان برابر با  112نفر میباشد .برای
جمعآوری اطالعات از پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز
( )2397شامل  29سوال و پرسشنامه فرهنگسازمانی دنیسان
( )1222شامل  99سوال استفاده شد .پرسشنامههای مذکور
قبل از انجام تحقیق در جامعهای مشابه با جامعه مادر( وزارت
ورزش و جوانان) و در بین  92نفر از کارکنان که به صورت
تصادفی ساده انتخاب شده بودند ،به اجرا گذاشته شد .روايی اين
پرسشنامهها توسط  7نفر از اساتید صاحبنظر رشته مديريت
ورزشی تأيید شد .پايايی پرسشنامهها با آلفای کرونباخ به
ترتیب 2/92و  2/91به دست آمد .برای مدلسازی ارتباط بین
متغیرها از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
 smart-plsانجام شد .در اين نرمافزار نیز از ضرايب
مدلسازی معادالت ساختاری برحسب آزمون  tو برای برازندگی
مدل از روشهای تناسب مجذور کای ،شاخص برازندگی،
شاخص تعديل يافته برازندگی و ريشه مجذور پسماندها استفاده
گرديد.
یافته های تحقیق
مفروضات مدل معادالت ساختاری و آزمون آنها

رتبهای نیز میتوان استفاده کرد .پس اين مفروضه نیز رعايت
شده است.
نرمال بودن توزيع صفات :توزيع نمرههای متغیر وابسته در
جامعه برای هر ارزش متغیر مستقل بايستی به صورت نرمال
باشد .برای بررسی نرمال بودن توزيع نمرات متغیرها از آزمون
کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شده است .فرض صفر در اين
آزمون نرمال بودن توزيع متغیر است .اگر سطح معنیداری
آزمون بزرگتر از  2/21باشد فرض صفر تأيید شده و نتیجه
میگیريم که توزيع متغیر مورد نظر نرمال میباشد.
سطوح معنیداری در تمام متغیرهای پژوهش به جز
سازگاری کمتر از  2/21است .با توجه به سطوح معنیداری به
دست آمده نتیجه گرفته میشود که غیر از يک مورد تمام
متغیرها مورد مطالعه دارای توزيع نرمال نمیباشند.
در نتیجه عدم نرمال بودن متغیرها سبب میشود که برازش
مدل معادالت ساختاری که مبتنی بر رويکرد کواريانس باشد
بشدت جوابهای انحرافی به ما بدهد .در نتیجه محقق از
رويکرد حداقل مربعات جزئی که متکی بر فرض نرمال بودن
جامعه و حجم نمونه نیست بهره گرفته است( .محسنی و
اسفنديانی .)2939 ،برای اين منظور از نرمافزار smart-pls
برای تحلیل مدل استفاده میگردد.
آزمون کلی مدل

در مدل معادالت ساختاری به کمک روش  plsبر خالف
روش کواريانس محور که چندين شاخص برای برازش مدل
وجود دارد .در روش حداقل مربعات جزيی يک شاخص کلی بنام
نیکويی برازش ( )GOFکه توسط تنهاوس و همکارانش
پیشنهاد شده وجود دارد ،اين شاخص هر مدل ساختاری و اندازه
گیری را مد نظر قرار میدهد و حدود اين شاخص بین صفر و
يک میباشد .و مقادير  2/11 ، /22و  2/96به ترتیب به عنوان
مقادير ضعیف و متوسط و قوی برای اين شاخص معرفی
میگردد( .محسنی و اسفنديانی .)2939،اين شاخص به صورت
زير محاسبه میگردد.
اين شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادير اشتراکی
و متوسط ضريب تعیین است .شاخص  GOFاين مدل 2/12
بدست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل حکايت دارد.

استقالل نمره :به علت نمونهگیری تصادفی اين مفروضه
برقرار است.
سطح دادههای فاصلهای :سطح دادهها برای هريک از
متغیرها ،زمانی که از  spssبرای برآورد پارامترها استفاده
میشود بايد حداقل فاصلهای باشد و زمانی که از نرمافزار pls
برای برآورد پارامترها استفاده میشود از دادههای مقولهای و
جدول  .1اثرات مستقیم و ضرايب مسیر در مدل کلی
جهت مسیر

برآورد پارامتر

پارامتر استاندارد شده

خطای استاندارد

از فرهنگسازمانی بر
ساختار سازمانی

2/14

2/12

2/21

** P >2/21

برآورد

T
**2/31
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جدول 2ضرايب مستقیم بین متغیرها را نشان میدهد.
ارزش کمیّت  tنشان میدهد ،مسیرهای فرض شده معنیدار
بوده و به همین دلیل فرضیههای متناظر با هر مسیر مورد تائید

قرار میگیرد .الزم به يادآوری هست که به علت نبود متغیر
واسطهای در مدل برازش شده اثرات غیرمستقیم در مدل وجود
ندارد .در نتیجه اثرات مستقیم برابر همان اثرات کلی می باشد.

جدول .2ضرايب بارهای عاملی در مدل کلی
جهت مسیر

پارامتر استاندارد شده

برآورد پارامتر

خطای استاندارد برآورد

T

از ساختار سازمانی بر
تمرکز

2/71

2/79

2/26

**22/29

رسمیت

2/44

2/49

2/27

**1/61

پیچیدگی

-/27

-/29

2/22

2/62

از فرهنگسازمانی بر
مشارکت

-2/93

-2/94

2/41

2/39

سازگاری

-2/29

-2/24

2/19

2/96

انطباق

2/92

2/64

2/91

**1/19

رسالت

2/99

2/73

2/21

**6/92

** P >2/21

جدول 1مقادير و معناداری بارهای عاملی هر سازه را نشان
می دهد ،نتايج حاکی از اين اســت که از ســه م لفه ســاختار
سـازمانی (تمرکز ،رســمیت ،پیچیدگی) م لفه پیچیدگی توانايی
تبیین ســاختار ســازمانی را بهطور معنادار در ســطح  /21ندارد.
همچنین از م لفههای فرهنگســازمانی آيتمهای مشــارکت و
ســازگاری توان تییبن فرهنگســازمانی را ندارند ولی انطباق و

رسـالت توانايی تببین فرهنگسازمانی را دارند .همچنان که از
ضـريب اسـتاندارد تأثیر فرهنگسـازمانی بر سـاختار سـازمانی
( )=B2/12از نتايج جدول 2مشخص است ،رابطه مستقیم اين
دو متغیر با مقدار  tبرابر با  ،2/31در ســطح  P >2/21معنادار
میباشد ،در نتیجه فرض صفر رد میشود.

نمودار  .2نمودار مسیر فرهنگسازمانی به پیچیدگی
نتايج برازش مدل ساختاری  1حاکی از اين هست که
میزان تأثیر فرهنگسازمانی بر پیچیدگی ساختار سازمانی
( )=B2/13با مقدار  tبرابر با  ،2/342با احتمال  31درصد

معنادار نمی باشد()P <2/21در نتیجه شواهد کافی جهت رد
فرض صفر وجود ندارد ،به عبارت ديگر فرهنگسازمانی نقش
معناداری در عامل پیچیدگی ساختار سازمانی ندارد.
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نمودار  .3نمودار مسیر فرهنگسازمانی به رسمیت
نتايج برازش مدل ساختاری  9حاکی از اين هست که میزان
تأثیر فرهنگسازمانی بر رسمیت ساختار سازمانی ( )=B- /49با
مقدار  tبرابر با  ،2/21با احتمال  31درصد معنادار نمی

باشد( )P<2/21در نتیجه فرض صفر رد نمی شود .به عبارت
ديگر فرهنگسازمانی نقش معناداری در عامل رسمیت ساختار
سازمانی ندارد.

نمودار  .4نمودار مسیر فرهنگسازمانی به تمرکز
نتايج برازش مدل ســـاختاری  4حاکی از اين هســـت که
میزان تأثیر فرهنگســـازمانی بر تمرکز ســـاختار ســـازمانی
( )B=2/96با مقدار  tبرابر با  ،9/41با احتمال  31درصد معنادار
می باشــد() P>2/21در نتیجه فرض صــفر رد می شــود .به

عبارت ديگر فرهنگســـازمانی نقش معناداری در عامل تمرکز
سـاختار سازمانی دارد .بنابراين فرضیه پژوهش حمايت الزم را
دريافت می کند.

نمودار  .1نمودار نهايی مدل معادالت ساختاری تحقیق
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نمودار 1چگونگی حضـور هر يک از متغیرهای معرفی شده
در الگوی کلی و برازش الگوی پیشــنهادی می باشــد که الزم
بذکر است در اين الگو تنها برآورد پارامترها همراه با مسیرهای
آن گزارش شده است.
همچنان که از ضـريب اسـتاندارد تأثیر فرهنگسازمانی بر
سـاختار سـازمانی ( )=B2/12از نتايج جدول 2مشــخص است
رابطه مسـتقیم اين دو متغیر با مقدار  tبرابر با  ،2/31در سطح
 P >2/21معنادار می باشـد در نتیجه فرض صفر رد می شود.
به عبارت ديگر هر چه فرهنگسـازمانی (مشـارکت ،سازگاری،
انطباق و رسالت) بیشتر باشد ساختار سازمانی (تمرکز ،رسمیت،
پیچیـدگی) قویتر خواهـد بود .همچنین بـه ازای يـک واحد
انحراف معیار تغییر ايجاد شـــده در فرهنگســـازمانی ،میزان
ساختار سازمانی  2/12تغییر میيابد.
بحث و نتیجه گیری
هدف از اين پژوهش ،بررســـی تأثیر فرهنگســـازمانی بر
سـاختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی
ايران بود .بررســی کلی نشــان داد که بین فرهنگســازمانی با
ساختار سازمانی ارتباط معنیداری وجود دارد و فرهنگسازمانی
بر ســاختار ســازمانی ( پیچیدگی ،رســمیت و تمرکز) تاثیرگذار
بوده و با شــدت و اندازه متفاوتی بر اين عوامل تاثیر گذاشــته
است.
ســاختار ســازمانی دارای ابعاد پیچیدگی ،رســمیت و تمرکز
میباشـد که ارتباط هر يک از آنها با فرهنگســازمانی نشان
داد که بین متغیر فرهنگســازمانی و س ـاختار ســازمانی ارتباط
معناداری وجود دارد .به اين معنی که هرچه قدر سازمان دارای
پیچیدگی  ،تمرکز و رســمیت کمتری باشــد ،فرهنگســازمانی
باالتری وجود دارد .بنابراين ،اگر ســازمان از ســاختاری هرمی
تشـکیل شـده باشـد ،کارکنان احساس بیعالقگی و جدايی از
شـغل نموده و به هنگام اشتغال ،به کاری که احساس میکنند
بیشتر بـه آن متعهد و درگیر میشـــوند و در پیگیری اهداف
مطلوب ،پشــتکار بیشتری نشــان میدهند .فايول اعتقاد دارد
که ســاختار ســازمانی با تمرکز خیلی باال موجب دلســردی
کـارکنان در ارتباطدهی و تصـــمیمگیری میشـــود ،خطاهای
کـارکنان مورد ســـرزنش و عقاب قرار میگیرد و در نتیجه در

مقابل تغییر مقاومت میکنند و هر چه قدر سـازمان از رسمیت
باالتری برخوردار باشـــد ،کارکنان در آن از فرهنگســـازمانی
باالتری برخوردار هســتند .نتايج اين پژوهش با نتايج تحقیقات
نقی پور و همکاران ( ،)2997حريری و جعفری ( ،)2932دانش
فرد و شـــهـابی نیا ( ،)2999صـــادقیان ( ،)2931ســـوملیا و
همکاران( )1221همخوانی دارد (.)9،23،2،6،22
با توجه به اين نتايج ،در ســازمانهای عمومی مانند وزارت
ورزش و جوانان بر مســـئولیتپذيری تاکید زيادی میشـــود و
تلويحـا بیـان میشـــود اينگونـه ســـازمـانها گرايش دارند
فرايندهای تصـمیمگیری و سـلسـله مراتب رسـمیتری داشته
باشند تا هم مديران بتوانند اداره امور را راحتتر کنترل کنند و
هم اينکـه در اين نوع از ســـازمـانها کارکنان میخواهند که
دارای شــرح وظايف و مســولیت مشــخص ـی باشــند و معموال
خالقیت و نوآوری در اين نوع از سـازمانهای دولتی نسبت به
سازمانهای صنعتی و تجاری کمتر است .معموال تصمیمگیری
در سازمانهای عمومی همچون وزارت ورزش و جوانان متمرکز
اســـت ،ســـازمان های عمومی تمرکز بیشـــتری دارند .وزارت
ورزش و جوانان نیز به عنوان نوعی از سازمانهای عمومی در
ايران از اين امر مســتثنی نبوده و در مقايســه با ســازمانهای
صــنعتی دارای تمرکز بیشــتری در امر تصــمیمگیری هســتند.
بـهطورکلی بـا توجـه بـه نتايج تحقیق میتوان گفت که نتايج
بدسـت آمده بايد با در نظر گرفتن مسائلی چون ساختار دولتی
وزارت ورزش و جوانـان  ،قـدمت ســـاختار ســـازمانی ،قدرت
ذينفعـان در ســـازمـان ،نقش بـاالی دولت در برنامه ريزی و
تصــمیمگیری در اين ســازمان و فعالیتها نگريســته شــود.
فرهنگســازمانی يکی از مهمترين عواملی اســت که می تواند
در شرايط موجود به ارتقاء هر چه بیشتر سطح ساختار سازمانی
و موفقیت اين سـازمان کمک کند .وجود ســاختاری مناسب با
اهداف و نیازهای وزارت ورزش و جوانان ضرورت دارد .چرا که
در نهايت همه تصــمیمات در زمینه برنامهريزی ،ســازماندهی،
هماهنگی و کنترل روی ســاختار پیاده میشــود و ســاختار بايد
قدرت تحقق اين تصمیمات را به نحو شايسته و بايستهای دارا
باشـد .اينجاسـت که طراحی سـاختار بهینه و مناسب ضرورت
میيابد.
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