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بر ساختار  سازمانیفرهنگ ریتأث یهدف از اين پژوهش، بررس     
است.  رانيا یاسالم یسازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهور

ام بوده و به صورت میدانی انج یلیپژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحل
آماری اين پژوهش کارکنان ستادی وزارت ورزش و  جامعهگرفته است. 

ر ساده و ب یتصادف به صورت یریگنمونهجوانان ايران هستند. روش 
نامه ساختار . از پرسشباشدینفر م 112اساس جدول مورگان برابر با 

(، 1222) دنیسون سازمانیفرهنگنامه ( و پرسش2397) نزیراب یسازمان
نظر صاحب دینفر از اسات 7توسط  هانامهپرسش نيا يیاستفاده شد. روا

کرونباخ  یها با آلفانامهپرسش يیايشد. پا تأيید یورزش تيريرشته مد
 متغیرها ینب ارتباط سازیمدل یدست آمد. برابه 92/2و92/2 بیبه ترت

انجام شد.  smart-pls افزارنرمبا استفاده از  یمدل معادالت ساختار از
ار و ساخت سازمانیفرهنگهست که رابطه  نياز ا یپژوهش حاک جينتا

و معنادار  می( مستقP<21/2( در سطح )t=31/2با مقدار) یسازمان
نتايج پژوهش نشان داد که هر چه افراد از  طورکلیبه. باشدیم

در وزارت ورزش و جوانان برخوردار باشند،   یشتریب سازمانیفرهنگ
 خواهد بود.. تریقو یساختار سازمان
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   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. 
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 مقدمه
 باشندیم يیهاتیشخص یها درست مثل افراد داراسازمان

. نديسازمان را فرهنگ آن سازمان گو یتیقالب شخص نيکه ا
 یتیشخص اي یاست که جو داخل یاصطالح سازمانیفرهنگ

 وانتیوجه م ترينساده. به ردیگیخودش م اریسازمان را در اخت
 يیاهفرضشیها و پاز باورها، ارزش یبیرا ترک سازمانیفرهنگ

 وسازمان، کم  یدانست که در سازمان وجود دارد و همه اعضا
 یو تا حد رندیگیدر معرض آن قرار م کساني طوربه بیش

(. در حال حاضر 12وجود دارد ) يیرأنسبت به آن توافق و هم
ه نظران قرار گرفتصاحب موردتوجه شیاز پ شیمقوله فرهنگ ب

جوامع  باألخص وناگونمجامع گ یاز موضوعات اساس یکيو 
 رییاست. توجه به فرهنگ به عنوان نقطه شروع تغ توسعهدرحال

 یهاو ارزش تياسطوره ساختن توسعه بر هو یدر جامعه برا
 سازمانیفرهنگ انیم نيهاست، در املت یو معنو یاخالق

مشترک است که  یهااز اعتقادات، باورها و ارزش یامجموعه
 سازمانیفرهنگ(. 1) گذاردیاثر م ازمانس کيو رفتار  شهيبر اند

در  طورنیافراد مختلف و هم انیجالب در م اریبس یموضوع
از  یفيتا تعار انددهیکوش یاديز است و محققان تيريمد اتیادب

ها تالش آن ترشیارائه دهند. وجه مشترک ب سازمانیفرهنگ
 یوراست که بر ساختار، عملکرد و بهره یعوامل حيدر تشر

و  ديمجموعه عوامل شامل عقا ني. اگذاردیم ریتأث زمانسا
اعضاء سازمان مشترک است و  نیاست که در ب يیانتظارها
را شکل  یکرده است که رفتار سازمان جاديرا ا يیهنجارها

 سازمانیفرهنگ دربرگیرنده یسازمان یرفتارها ني. ادهدیم
 انازمس یاعتقاد ستمیدر س سازمانیفرهنگ، درواقعهستند. 

زبان، نمادها، آداب و رسوم  قيمتناوب از طر طوربهآشکار شده و 
 انی، باست یاعتقاد ستمیاز س یرفتار ناش کنندهمنعکسکه 

داخل  یاجزا پیونددهنده سويک. فرهنگ سازمان از گرددیم
(. 9هاست )سازمان کنندهتفکیکعامل  گر،يد یسازمان و از سو

 یزيربه عنوان برنامه سازمانیفرهنگ( 2332از نظر هافستد )
. ستین انهيرا همچونذهن ما  یزيردر ذهن است. برنامه یجمع

 ینیعم یهاالعملمعناست که عکس نيبد یفرهنگ یزيربرنامه
از نگاه  نیچن. همدهندیرخ م ترشیب ن،یمع یهادر فرهنگ

از مفروضات  یامجموعه سازمانیفرهنگنظران، صاحب یبرخ
. هر اندرفتهيمشترک پذ طوربهمهم است که اعضاء سازمان 
 تیشخص هیشب سازمانیفرهنگسازمان فرهنگ خودش را دارد. 

 تيدر هدا یو محور اصل بخشدیاو معنا مفرد است که به 
طور که است، همان شانيهاتیانجام فعال یاشخاص برا

 (.1هاست )آن تیرفتارشان، متأثر از شخص
را شامل چهار ويژگی اصلی  سازمانیفرهنگ  دنیسون

شود که داند که هر ويژگی، خود به چند عامل تقسیم میمی
 از:  اندعبارت

دادن به کارمندان )توانمندسازی(، کار : شامل اختیار مشارکت
 های کارمندان است.کردن و توسعه قابلیتتیمی

های محوری، موافقت کارکنان و : شامل ارزشسازگاری
 باشد.هماهنگی و يکپارچگی می

ری مداری و يادگیپذيری: شامل ايجاد تغییر، مشتری انطباق
 سازمانی است .

(، یی راهبردگیر: شامل رهبری راهبردی )جهترسالت
 (. 21باشد )اهداف، مقاصد و ديدگاه)چشم انداز( می

 یها ساختار سازماناز مباحث مطرح در مورد سازمان یکي
ها به منظور کسب اهداف و مقاصد در سازمان رانيآنها است. مد
تا کمک کننده آنها باشد،  کنندیم یرا طراح یساختار خاص

 رانياست که مد یابزار یگفت ساختار سازمان توانیم درواقع
ب متناس ی. داشتن ساختارکندیم یاريبه اهداف  دنیرا در رس

اطالعات و ساختار  یمناسب از فناور یریگو بهره طیبا مح
در  ديها بااست که سازمان یابزار و مقدمات نيتراز مهم یسازمان

  نزیمطابق نظر راب ی(. ساختار سازمان7آنها باشند ) جاديا یپ
ماهنگ ه یهاسمیو مکان فيوظا صیتخص یچگونگ کنندهانیب

 نزی. رابکندیم یرویکه سازمان از آن پ است یتعامل یو الگوها
که از سه  داندیسازمان م یاز اجزا یکيرا  یساختار سازمان

 (.26شده است ) لیو تمرکز  تشک  تی، رسم یدگیچیعنصر پ
 .دهدیدرون سازمان را نشان م کی: حدود تفکیدگیچیپ
در  کار و تعداد سطوح میتقس ،يیگراتخصص زانیبه م نیچنهم

که   یو حد و حدود کندیسلسله مراتب سازمان اشاره م
 زیاند را نپراکنده شده يیایاز لحاظ جغراف یسازمان یواحدها

 است. یاصطالح نسب کي یدگیچی. البته پکندیم حيتصر
رفتار  یدهجهت یسازمان برا کيکه  ی: حدتیرسم

کلی،  ورطبهاست،  یمتک هاهيمقررات و رو ن،یکارکنانش، به قوان
رسمیت به میزان تدوين و مکتوب کردن قوانین، مقررات، 

شرح مشاغل و وظايف پرسنل و...  ها،نامهینيها، آدستورالعمل
 و به ثبت هقرار گرفت موردتوجهشود که در سازمان گفته می

 رسیده است.
اد رابینز، تمرکز نسبت به دو جزء ديگر ساختار : به اعتقتمرکز

ردازان، به پتر نظريهانگیزتر است. به اعتقاد بیشسازمانی، بحث
گیری در يک نقطه واحد در سازمان متمرکز میزانی که تصمیم

 (.24شود )شده است، تمرکز گفته می
با عنوان بررسی  ی( در مطالعه ا2997پور و همکاران ) ینق

و ساختار سازمانی در ارتباط با  سازمانیفرهنگوضعیت 



 رانیا یاسالم یبر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهور یفرهنگ سازمان ریتأث یبررس    13

 

 

بکارگیری مديريت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه 
داران و که کتاب دندیرس جهینت نيهای علوم پزشکی کشور به ا

 یمسئوالن کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشک
 يت دانش از تمايل وکشور در اشتراک دانش و بکارگیری مدير

 گرايش مطلوبی برخوردار بوده و بدين لحاظ دارای فرهنگ
مناسب هستند؛ بنابراين مسئوالن امر بايد  سازمانی

ساختارهای مناسب و بسترهای الزم ديگر را برای بکارگیری 
مديريت دانش در کتابخا نه های دانشگاهی ايران فراهم نمايند 

با عنوان بررسی  ی( در پژوهش2999(. کردنائیج و همکاران )22)
ر د آفرينانهرابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کار

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، 

حمايت مديريت، سیستم پاداش و سیستم کنترل  مولفه های
ری سازمانی کارآفرينانه اث اختاربیش از ساير مولفه ها بر روی س

 (. 3معنادار داشته اند )
 یبا عنوان بررس یقی( در تحق2999) اینیو شهاب فرددانش

 عيدانش در شرکت توز تيريو استقرار مد مانیسازفرهنگ نیب
 دندیرس جهینت نيرق تهران، به اشمال ش يیبرق معاونت اجرا

 تيمذاکره و گفتگو، ارتباطات، حما ،یسازمیت تیکه وضع
است  یاونهالذکر به گدر شرکت فوق یریادگيو  یعال تيريمد

 ایدانش در سازمان را مه تيرياستقرار مد یالزم برا نهیکه زم
با عنوان  ی( در مقاله ا2932(. نجف پور و همکاران )2) کندینم

بررسى تأثیر فرهنگ و ساختار سازمانی بر فساد سازمانی اذعان 
داشتند که  فرهنگ و ساختار سازمانی با ابعاد مورد نظر و تأثیرات 

يکديگر می تواند باعث مهار فساد و مانعی در فراگیر  براين ابعاد 
( در 2932) یو جعفر یري(. حر21شدن آن در جامعه شود )

ازمان در س یو ساختار سازمان سازمانیفرهنگ به رابطه یپژوهش
 جيپرداختند. نتا رانيا یاسالم یجمهور یاسناد و کتابخانه مل

و  سازمان هبردرا نیب یطرف تناسب کياز  دينشان داد که با
از عوامل  یکي گريساختار آن وجود داشته باشد و از طرف د

(. 6باشد ) سازمانیفرهنگ ،یدر ساختار سازمان رگذاریتأث
فرهنگ و  ریتأث یخود به بررس نامهاني( در پا2931) انیصادق

انش د تيريمد قياز طر یسازمان یبر اثربخش یساختار سازمان
مطالعه  نيا یهاافتهي. پرداختمشهد  یدر پارک علم و فناور

با  یو ساختار سازمان سازمانیفرهنگ نیاز آن است که ب یحاک
و  سازمانیفرهنگ نینادار بوده و بسازمان رابطه مع یاثر بخش

دانش رابطه معنادار وجود دارد،  تيريبا مد یساختار سازمان
واسط در رابطه  رینقش متغ زیدانش ن تيريمد نیهمچن

اشته د یسازمان یبا اثربخش یو ساختار سازمان سازمانیفرهنگ

 به بررسی تاثیر یقی( در تحق2931) یو آقاجان ی(. شوق23است )
تی در صنايع فلزی شهر صنع سازمانیفرهنگساختار سازمانی بر 

کاوه پرداختند. نتايج پژوهش به تأثیر معنادار ساختار سازمانی بر 
 ی(. شعبان27کرد ) یددر جامعه مورد پژوهش تاي سازمانیفرهنگ

با عنوان نقش ابعاد  یقی( در تحق2939بهار و همکاران )
ادارات ورزش و جوانان  یسازمان یبر اثربخش سازمانیفرهنگ

مختلف سازمان و  یاستان همدان اذعان داشتند که بخشها
طلبند و  یرا م کیارگان یاستان همدان، مدلها یادارات ورزش

 یبر حفظ توازن الگوها الوهشود ع یم شنهادیپ رانيبه مد
در  ،یرقابت یمدل ارزشها یسازمان یچهارگانه اثربخش

ابعاد  و یکلطوربهرا  سازمانیفرهنگبتوانند  یرزشو یسازمانها
 یدر طراح ژهيو طوربهبر اهداف بلندمدت را  دیو تأک یرقابت

 (.29) ندينما جاديخود ا یساختار سازمانها
 یبا عنوان بررس ی( در پژوهش2934و همکاران ) یخانمیرح
و  یاطالعات،ساختار سازمان یدانش )فناور تيريمد نیرابطه ب
رکت ش یکارکنان ستاد یسازمان یریادگي( با سازمانیفرهنگ

 ،ازمانیسفرهنگاعالم کردند که  الميبرق استان ا یروین عيتوز
 ریأثت یسازمان یریادگيبر  یاطالعات و ساختار سازمان یفناور
 یقی( در تحق2934و همکاران ) یرکمالی(. م29دارد ) یداریمعن

ه ( مطالعیبر نوآور سازمانیفرهنگساختار و  ریبا عنوان تاث
-ینور، علم امیپ یدانشگاه ها یدر سازمان مرکز یقیتطب

داد  ینشان م جيو دانشگاه تهران( که نتا یآزاد اسالم ،یکاربرد
 نيا یدر سازمان مرکز یبر نوآور میستقم طوربهساختار 

معنادار ساختار بر فرهنگ و از  ریندارد اما تاث ریدانشگاهها تاث
به  یسازمان یمعنادار فرهنگ بر نوآور اریبس ریتاث گريد یسو
بر  ریبه واسطه تاث یشد که ساختار سازمان یمنته جهینت نيا

 یدر سازمان مرکز یسازمان یتواند بر نوآور یفرهنگ، م
و   ای(. سومل22باشد ) رگذاریتاث رانيا یدانشگاهها
اذعان داشتند که فرهنگ موجود،  ی( در مقاله ا1221همکاران)

ار مد قیو فرهنگ مطلوب، فرهنگ توف فهیفرهنگ از نوع وظ
ود وج یاریفاصله بس سازمانیفرهنگدو نوع  نيا انیاست. م
 نيبه ا ان( در مطالعات خودش1224و همکاران)  لچي(. و9دارد )

با  ،یساختار سازمان یدرک چگونگ یکه برا دندیرس جهینت
 را تحت جيخاص، ارتباطات الزم است که نتا سازمانیفرهنگ

 (. 4مهم قرار دهد ) یتيريمد نديفرا ریتاث
مساله  افتهيانجام  یهاتوجه به ابعاد مختلف پژوهش با

ها با آن روبرو هستند درک اين مهمی که مديران سازمان
بر ساختار  یریچه تآث سازمانیفرهنگموضوع هست که 

ه ، سازمان را چگون یفرهنگ راتیسازمانی دارد؟ با توجه به تغی
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 
اختار به س ی)رسمیت، پیچیدگی و تمرکز( درک کنند. با نگاه

ساختار  یدارا رسدیوزارت جوانان و ورزش کشور به نظر م
ر عدم مشارکت کارکنان د یطيشرا نینباشد، که در چن یطلوبم

مسائل  تواندیم یدگیچیو پ رکزو تم تیو رسم هایریگمیتصم
 یرا به نحو سازمانیفرهنگمختلف و از آن جمله،  یسازمان

 قرار دهد.  رینامطلوب تحت تأث
 چگونه سازمانیفرهنگ رتأثی که است مطرح هاپرسش اين

 نانیمو عدم اط ندهيفزا یدگیچیها و پبه رقابت در پاسخ تواندیم
 سازمانیفرهنگ چگونه کند؟ کمک هابه سازمان یطیمح
منعطف سازمانی ساختار که کند کمک هابه سازمان تواندیم

به  دياب یزمانساختار سا یداشته باشند. فلذا هنگام طراح تری
محقق به  نيسازمان توجه کرد. بنابرا یفرهنگ اصل تیماه

ک را بر هر ي سازمانیفرهنگدنبال آن است که تأثیر جداگانه 
از ابعاد ساختار سازمانی را که شامل رسمیت، پیچیدگی و تمرکز 

باشد در وزارت ورزش و جوانان مورد مطالعه و محاسبه قرار می
گرفتن نقش وزارت ورزش و جوانان در  ربا در نظ نیدهد. همچن

 محقق را بر آن داشت ران،يبدنی و ورزش اتربیت متعمی و توسعه

اثرات  یموضوع به بررس تیاهم یبررس یتا در راستا
د، بپرداز رانيبر ساختار وزارت ورزش و جوانان ا سازمانیفرهنگ
جهت پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سواالت فوق  نیبه هم

 یسازمانفرهنگ ریاست. لذا پژوهش در خصوص تأث هانجام شد
به  یابیدر جهت دست یاتیو ح یضرور یامر یاختار سازمانبر س
به  یها یبررس یوزارت مذکور است، که ط حیصح تيريمد

ادارات کل  ايدر وزارت و  یقیتحق نیعمل آمده ، تاکنون چن
ا آن محقق ب گريد یانیبه ب ايتابعه آن انجام نگرفته است، 

 ریأثت لیبرخورد نکرده است. در اين تحقیق، محقق درصدد تحل
بر ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان  سازمانیفرهنگ
مناسب است و میزان  یو ارائه الگو رانيا یاسالم یجمهور
را به عنوان متغیر مستقل بر ساختار  سازمانیفرهنگتأثیر 
ه باشد مشخص سازد. بکه متغیر مالک يا وابسته می یسازمان

مدل میان اين متغیرها، محقق بر آن  لیعبارتی، پس از تحل
 .دکن شنهادیوزارت پ نيا یمناسب برا یالگو کياست که 

 
 
 

 

 
 یبر ساختار سازمان سازمانیفرهنگ ریتوسط محقق( تأث یشنهادی)پ یمدل مفهوم .1 نمودار

 
 

ها پنهان)سازه ریشامل متغ رهایمتغ یدو نوع اصل 2نموداردر 
 مورد سنجش ايمشاهده  مایآنها را مستق توانیها( که نمعامل اي

 اي في)مشاهده شده( که به منظور تعر آشکار ریقرار داد و متغ
ه آشکار چ رهای. متغميبریپنهان به کار م ریاستنباط در مورد متغ

 مستقل و یرهایبه عنوان متغ توانندیم نیچنو چه پنهان هم

هستند  یيرهایزا( متغ)برون مستقل ریشوند. متغ فيوابسته تعر
 رهایغمت ني. استندیموجود در مدل ن یرهایمتغ ریکه تحت تاث

 ستهواب ری. متغکنندیوارد م گريد ریبه متغ ریمس کيحداقل 
توسط مدل برآورد  رآنهايهستند که مقاد يیرهایزا( متغ)درون

 افتيرد گريد ریرا از متغ ریمس کيحداقل  رهایمتغ نيشود. ایم
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. زا وجود دارددرون ریهر متغ یبرا یمعادله ساختار کي. کنندیم
 ونیبا خطا در مدل رگرس ی)مزاحم( نقش مشابه خطا ریمتغ
طاها خ نيکه استقالل ا ستین یازی. نکندیم یباز یامعادلهتک

 .میفرض کن یرا در مدل ساختار
 

 قیتحق شناسیروش
 بوده و به صورت یلیحاضر از نوع توصیفی ـ تحل پژوهش

آماری اين پژوهش کارکنان  جامعهمیدانی انجام گرفته است. 
ستادی وزارت ورزش و جوانان ايران هستند که تعداد آنها برابر 

ساده  یتصادف به صورت یریگ. روش نمونهباشدینفر م 741با 
 یباشد. براینفر م 112و بر اساس جدول مورگان  برابر با 

 نزیراب ینامه ساختار سازمانآوری اطالعات از پرسشجمع
ن سادنی سازمانیفرهنگنامه سوال و پرسش 29( شامل 2397)
مذکور  یهانامهسوال استفاده شد. پرسش 99( شامل 1222)

مشابه با جامعه مادر) وزارت  یادر جامعه قیقبل از انجام تحق
نفر از کارکنان که به صورت  92ن ین( و در بورزش و جوانا

 نيا یيساده انتخاب شده بودند، به اجرا گذاشته شد. روا یتصادف
 تيرينظر رشته مدصاحب دینفر از اسات 7توسط  هانامهپرسش
به   کرونباخ یها با آلفانامهپرسش يیايشد. پا تأيید یورزش
سازی ارتباط بین مدل یبه دست آمد. برا 91/2و 92/2 بیترت

  افزارنرمبا استفاده از   یاز مدل معادالت ساختار متغیرها
smart-pls  بياز ضرا زیافزار ننرم نيانجام شد. در ا 

 یبرازندگ یو برا tبرحسب آزمون  یمعادالت ساختار یسازمدل
 ،یشاخص برازندگ ،یتناسب مجذور کا یهامدل از روش

ستفاده ا هاماندمجذور پس شهيو ر یبرازندگ افتهي ليشاخص تعد
 گرديد. 
 

 قیتحق یها افتهی
 و آزمون آنها یمدل معادالت ساختار مفروضات

وضه مفر نيا یتصادف یریگنمره: به علت نمونه استقالل
 برقرار است.

از  کيهر یها برا: سطح دادهیافاصله یهاداده سطح
برآورد پارامترها استفاده  یبرا spssکه از  یزمان رها،یمتغ
 pls افزارنرمکه از  یباشد و زمان یاحداقل فاصله ديبا شودیم

و  یامقوله یهااز داده شودیبرآورد پارامترها استفاده م یبرا

 تيرعا زیمفروضه ن نياستفاده کرد. پس ا توانیم زین یارتبه
 شده است. 
ه در وابست ریمتغ یهانمره عيصفات: توز عيبودن توز نرمال
 به صورت نرمال یستيمستقل با ریهر ارزش متغ یجامعه برا

ون از آزم رهایباشد. برای بررسی نرمال بودن توزيع نمرات متغ
اده شده است. فرض صفر در اين استف اسمیرنوف–کولموگروف

 داریمعنیآزمون نرمال بودن توزيع متغیر است. اگر سطح 
شده و نتیجه  تأيید باشد فرض صفر 21/2آزمون بزرگتر از 

 باشد.گیريم که توزيع متغیر مورد نظر نرمال میمی
پژوهش به جز  یرهایدر تمام متغ یداریمعن سطوح

به  یداریاست. با توجه به سطوح معن 21/2کمتر از  یسازگار
مورد تمام  کياز  ریکه غ شودیگرفته م جهیدست آمده نت

 باشند.میمورد مطالعه دارای توزيع نرمال ن رهایمتغ
ش که براز شودیسبب م رهایعدم نرمال بودن متغ جهینت در

اشد ب انسيکوار کرديبر رو یکه مبتن یمدل معادالت ساختار
محقق از  جهیبه ما بدهد. در نت یانحراف یهابشدت جواب

بر فرض نرمال بودن  یکه متک یحداقل مربعات جزئ کرديرو
و  یبهره گرفته است. )محسن ستیجامعه و حجم نمونه ن

 smart-pls افزارنرممنظور از  نيا ی(. برا2939 ،یانيسفندا
 . گرددیمدل استفاده م لیتحل یبرا

  
 مدل یکل آزمون

بر خالف  plsبه کمک روش  یمدل معادالت ساختار در
برازش مدل  یشاخص برا نيمحور که چند انسيروش کوار

ام بن یشاخص کل کي يیوجود دارد. در روش حداقل مربعات جز
( که توسط تنهاوس و همکارانش GOFبرازش ) يیکوین
و اندازه  یشاخص هر مدل ساختار نيشده وجود دارد، ا شنهادیپ
صفر و  نیشاخص ب نيو حدود ا دهدینظر قرار م درا م یریگ
به عنوان  بیبه ترت 96/2و  11/2/ ، 22 ري. و مقادباشدیم کي

 یشاخص معرف نيا یبرا یو متوسط و قو فیضع ريمقاد
 به صورتشاخص  ني(. ا2939،یانيو اسفند ی. )محسنگرددیم
 .گرددیمحاسبه م  ريز

 یاشتراک ريشاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقاد نيا 
 12/2مدل  نيا GOFاست. شاخص  نییتع بيو متوسط ضر

دارد. تيمدل حکا یکل تیبدست آمده است که از مطلوب

 یدر مدل کل ریمس بياثرات مستقیم و ضرا .1 جدول

      T خطای    استاندارد     برآورد پارامتر استاندارد  شده پارامتر  برآورد  جهت مسیر

 بر سازمانیفرهنگاز 
 ساختار سازمانی

14/2                12/2 21/2 **31/2 

 **21/2> P 
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 دهد.ضرايب مستقیم بین متغیرها را نشان می 2جدول
دار دهد، مسیرهای فرض شده معنینشان می  tارزش کمیّت 

های متناظر با هر مسیر مورد تائید بوده و به همین دلیل فرضیه

هست که به علت نبود متغیر گیرد. الزم به يادآوری قرار می
ای در مدل برازش شده اثرات غیرمستقیم در مدل وجود واسطه

 ندارد. در نتیجه اثرات مستقیم برابر همان اثرات کلی می باشد.
 

 یدر مدل کل یعامل یبارها بيضرا .2جدول

 
 
 
 
 

هر سازه را نشان  یعامل یبارها یو معنادار ريمقاد 1جدول
ــاختار  نياز ا یحاک جيدهد، نتا یم ــه م لفه س ــت که از س اس

 يیتوانا یدگیچی( م لفه پیدگیچیپ ت،ی)تمرکز، رســم یسـازمان
/ ندارد. 21معنادار در ســطح  طوربهرا  یســاختار ســازمان نییتب

ــازمانیفرهنگ یهااز م لفه نیهمچن ــارکت و  یهاتميآ س مش
اق و انطب یرا ندارند ول ســازمانیفرهنگ بنییتوان ت یســازگار

ه از چنان کرا دارند. هم سازمانیفرهنگ نیتبب يیرسـالت توانا
بر سـاختار سـازمانی  سـازمانیفرهنگ ریاسـتاندارد تأث بيضـر

(12/2Bاز نتا )=نيا میمشخص است، رابطه مستق 2جدول جي 
ــطح 31/2برابر با  tبا مقدار  ریدو متغ معنادار  P <21/2، در س

 شود.باشد، در نتیجه فرض صفر رد میمی

 
 یدگیچیبه پ سازمانیفرهنگ رینمودار مس .2 نمودار

 

هست که  نياز ا یحاک 1 یبرازش مدل ساختار جينتا
 ساختار سازمانی یدگیچیبر پ سازمانیفرهنگ ریتأث زانیم
(13/2B با مقدار )=t  درصد  31، با احتمال 342/2برابر با

جهت رد  ی(در نتیجه شواهد کافP >21/2معنادار نمی باشد)
ش نق سازمانیفرهنگ گريفرض صفر وجود ندارد،  به عبارت د

ندارد.   یساختار سازمان یدگیچیدر عامل پ یمعنادار

 T خطای استاندارد برآورد پارامتر استاندارد  شده پارامتربرآورد  جهت مسیر

     بر یاز ساختار سازمان

 29/22** 26/2  79/2 71/2 تمرکز

 61/1** 27/2 49/2 44/2 رسمیت

 62/2 22/2 -/29 -/27 پیچیدگی

     بر سازمانیفرهنگاز 

 39/2 41/2 -94/2 -93/2 مشارکت

 96/2 19/2 -24/2 -29/2 سازگاری

 19/1** 91/2 64/2 92/2 انطباق

 92/6** 21/2 73/2 99/2 رسالت

 **21/2> P 
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 تیبه رسم سازمانیفرهنگ رینمودار مس .3 نمودار

 زانیهست که م نياز ا یحاک 9 یبرازش مدل ساختار جينتا
=( با B-/ 49ساختار سازمانی ) تیبر رسم سازمانیفرهنگ ریتأث

درصد معنادار نمی  31، با احتمال 21/2برابر با  tمقدار 

( در نتیجه فرض صفر رد نمی شود. به عبارت P>21/2باشد)
ار ت ساختیدر عامل رسم ینقش معنادار سازمانیفرهنگ گريد

   ندارد. یسازمان
 

 به تمرکز سازمانیفرهنگ رینمودار مس .4 نمودار

حاکی از اين هســـت که  4نتايج برازش مدل ســـاختاری 
ـــازمانیفرهنگمیزان تأثیر  ـــازمانی بر تمرکز ســـاختار س  س

(96/2B= با مقدار )t  درصد معنادار  31، با احتمال 41/9برابر با
ــد) ــود. به P <21/2می باش ــفر رد می ش (در نتیجه فرض ص

نقش معناداری در عامل تمرکز   ســـازمانیفرهنگعبارت ديگر 
سـاختار سازمانی دارد. بنابراين فرضیه پژوهش حمايت الزم را 

 دريافت می کند.

 قیتحق یمدل معادالت ساختار يینمودار نها .1 نمودار
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شده  یمعرف یحضـور هر يک از متغیرها یچگونگ 1نمودار
 باشــد که الزم یم یپیشــنهاد یو برازش الگو یکل یدر الگو

 یرهایالگو تنها برآورد پارامترها همراه با مس نيبذکر است در ا
 آن گزارش شده است.

ر ب سازمانیفرهنگ ریاسـتاندارد تأث بيکه از ضـر چنانهم
مشــخص است  2جدول جي=( از نتا12/2Bسـاختار سـازمانی )

، در سطح 31/2برابر با  tبا مقدار  ریدو متغ نيا میرابطه مسـتق
21/2> P رض صفر رد می شود.  معنادار می باشـد در نتیجه ف

 ،یازگار)مشـارکت، س سـازمانیفرهنگهر چه  گريبه عبارت د
 ت،یسم)تمرکز، ر یباشد ساختار سازمان شتریانطباق و رسالت( ب

واحد  کيـ یبـه ازا نیچنخواهـد بود.  هم تری( قویدگیـچیپ
ـــازمانیفرهنگشـــده در  جاديا رییتغ اریانحراف مع  زانیم ،س

 .ابديیم رییتغ 12/2ساختار سازمانی 

 یریگ جهیو نت بحث
ـــازمانیفرهنگ ریتأث یهدف از اين پژوهش، بررســـ بر  س

 یاسالم یسـاختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهور
با  ســازمانیفرهنگبود. بررســی کلی نشــان داد که بین  رانيا

 سازمانیفرهنگوجود دارد و  یداریساختار سازمانی ارتباط معن
ــاختار ســازمانی ) پیچیدگی، رســمیت و تمرکز( ت  رگذاراثیبر س

ــته  ــدت و اندازه متفاوتی بر اين عوامل تاثیر گذاش بوده و با ش
 است.

ســازمانی دارای ابعاد پیچیدگی، رســمیت و تمرکز  ســاختار
نشان  ســازمانیفرهنگها با باشـد که ارتباط هر يک از آنمی

اط ارتب یاختار ســازمانو ســ ســازمانیفرهنگ ریمتغ نیداد که ب
 یکه هرچه قدر سازمان دارا یمعن نيوجود دارد. به ا یمعنادار

 نیســازمافرهنگباشــد،  یترکم تی، تمرکز و رســم یچیدگیپ
ــاختار ن،يوجود دارد. بنابرا یباالتر ــازمان از س  یهرم یاگر س
از  یيو جدا یعالقگیشـده باشـد، کارکنان احساس ب لیتشـک

 نندکیکه احساس م یشـغل نموده و به هنگام اشتغال، به کار
 اهداف یریگیو در پ شـــوندیم ریبـه آن متعهد و درگ ترشیب

ارد اعتقاد د  وليدهند. فاینشــان م یترشیمطلوب، پشــتکار ب
 یســردباال موجب دل یلیبا تمرکز خ یکه ســاختار ســازمان
 یخطاها د،شـــویم یریگمیو تصـــم یدهکـارکنان در ارتباط

در  جهیو در نت ردیگیکـارکنان مورد ســـرزنش و عقاب قرار م

 تیو هر چه قدر سـازمان از رسم کنندیمقاومت م رییمقابل تغ
ـــازمانیفرهنگدر آن از  کارکنانبرخوردار باشـــد،  یباالتر  س
 قاتیحقت جيپژوهش با نتا نيا جيبرخوردار هســتند. نتا یباالتر

(، دانش 2932) یو جعفر یري(، حر2997پور و همکاران ) ینق
و  ای(، ســـومل2931) انی(، صـــادق2999) این یفرد و شـــهـاب

 (.9،23،2،6،22دارد ) یخوان( هم1221همکاران)
ــازمان ج،ينتا نيتوجه به ا با مانند وزارت  یعموم یهادر س

 و شـــودیم یاديز دیتاک یريپذتیورزش و جوانان بر مســـئول
دارند  شيها گراســـازمـان گونـهنيا شـــودیم انیـب حـايتلو
ته داش یتریو سـلسـله مراتب رسـم یریگمیتصـم یندهايفرا

نند و ک نترلتر کبتوانند اداره امور را راحت رانيباشند تا هم مد
که  خواهندیها کارکنان منوع از ســـازمـان نيدر ا نکـهيهم ا
باشــند و معموال  یمشــخصــ تیو مســول فيشــرح وظا یدارا

نسبت به  یدولت یهانوع از سـازمان نيدر ا یو نوآور تیخالق
 یریگمیکمتر است. معموال تصم یو تجار یصنعت یهاسازمان

وزارت ورزش و جوانان متمرکز  همچون یعموم یدر سازمانها
دارند. وزارت  یشـــتریتمرکز ب یعموم یاســـت، ســـازمان ها

در  یعموم یهااز سازمان یبه عنوان نوع زیورزش و جوانان ن
ــتثن نياز ا رانيا ــهينبوده و در مقا یامر مس ــازمان س  یهابا س

ند. هســت یریگمیدر امر تصــم یشــتریتمرکز ب یدارا یصــنعت
 جيتاگفت که ن توانیم قیقتح جيبـا توجـه بـه نتا طورکلیبـه

 یتچون ساختار دول یبا در نظر گرفتن مسائل ديبدسـت آمده با
ـــازمان قدرت  ،یوزارت ورزش و جوانـان ، قـدمت ســـاختار س

و  یزيدولت در برنامه ر یدر ســـازمـان، نقش بـاال نفعـانيذ
ــم ــازمان و فعال نيدر ا یریگمیتص ــتهينگر هاتیس ــود س . ش

اســت که می تواند  یعوامل نيکی از مهمتري ســازمانیفرهنگ
 یدر شرايط موجود به ارتقاء هر چه بیشتر سطح ساختار سازمان

مناسب با  یو موفقیت اين سـازمان کمک کند. وجود ســاختار
وزارت ورزش و جوانان ضرورت دارد. چرا که  یازهایاهداف و ن

ــازمانده ،یزيربرنامه نهیدر زم ماتیهمه تصــم تيدر نها  ،یس
 ديو ســاختار با شــودیم ادهیســاختار پ یو کنترل رو یهماهنگ

دارا  یاهستيو با ستهيرا به نحو شا ماتیتصم نيقدرت تحقق ا
و مناسب ضرورت  نهیسـاختار به یکه طراح نجاسـتيباشـد. ا
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