
 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 

 45- 54، صص: 1397بهار (، 17 یاپی )پ 1شماره دوره پنجم، 

Organizational Behavior Management in Sport Studies 

Vol. 5, No.1(17), Spring 2018, Pp: 45-54 

 

 

 
 فریبرز فتحی  نویسنده مسئول:  *

*Corresponding Author:  fariborz fathi, E-mail :f.fathi99@yahoo.com 
 

در اداره    ی مشارکت   ت ی ر ی مد   ی ر ی در بکارگ   ی نقش ساختار سازمان   ی هدف پژوهش بررس      
م  هرمزگان  استان  جوانان  و  ورزش  توص باشد ی کل  پژوهش،  روش  نوع    ی ف ی .  از  و 

کارکنان مرد و زن اداره کل    ی شامل تمام   ی بود. جامعه آمار   ی دان ی م   وه ی و به ش   ی همبستگ 
هدفمند    ی تصادف   ر ی غ   ی ر ی از روش نمونه گ   اده استف ورزش و جوانان استان هرمزگان  که با  

انتخاب شدند. بزارها   ی نفر به عنوان نمونه آمار   95 استفاده شده در    ی جهت مطالعه 
  ت ی ر ی ( و پرسشنامه مد 1987)   نز ی راب   فن ی است   ی ساختار سازمان   ی پرسشنامه   ز ی پژوهش ن 

از    ک ی هر    یی و محتوا   ی صور   یی ( استفاده شد  که روا 1384)   ی شان ی کم   ی نظر   ی مشارکت 
..  د ی رس   ی رفتار سازمان   ی در حوزه    ی ورزش   ت ی ر ی مد   د ی تن از اسات   10  د یی پرسشنامه ها به تأ 

و مدل    ی عامل   ل ی تحل   رسون، ی پ   ی همبستگ   ب ی داده ها، از آزمون ضر   ل ی و تحل   ه ی تجز   ی برا 
  ی همبستگ   ب ی ضر   ج ی نتا .  فاده شد است   Lisrelو    SPSSدر نرم افزار    ی معادالت ساختار 

  ت ی ر ی و تمرکز( با مد   ت ی رسم   ، ی دگ ی چ ی )پ   ی ساختار سازمان   ن ی نشان داد که ب   رسون ی پ 
کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان رابطه معکوس و    ن ی در ب   ی مشارکت 

  ی مشارکت   ت ی ر ی بر مد  ی دگ ی چ ی اثر پ   ج نتای . دارد   وجود (   ≤   0P/ 01در سطح )  ی دار ی معن 
  ت ی ر ی بر مد   ت ی (، اثر رسم 3/ 33  ی )قدر مطلق عدد معنادار   عکوس درصد و م   50برابر  

( و اثر تمرکز  2/ 37برابر    ی درصد و معکوس )قدر مطلق عدد معنادار   55برابر    ی مشارکت 
(  5/ 14برابر   ی درصد و معکوس )قدر مطلق عدد معنادار   89برابر   ی مشارکت  ت ی ر ی بر مد 

  ی مشارکت   ت ی ر ی درصد از مد   63  زان ی به م   ی عد ساختار سازمان هر سه ب   ن ی . همچن باشد ی م 
مهم در    ی از فاکتورها   ی ک ی   ی گفت ساختار سازمان   توان ی م   ن ی بنابرا   ند ی نما ی م   ن یی را تب 
سازمان ورزش و جوانان    ن ی در ب   ی مشارکت   ت ی ر ی مد   ت ی اهم   د ی است و با   ی مشارکت   ت ی ر ی مد 

 استان هرمزگان در نظر گرفته شود. 
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     The  purpose of  this study was to investigate the role of 

organizational structure on the deployment of participatory 

management among the staff of sport and youth 

administration of Hormozgan. It is descriptive and is also 

done according to correlation and field method. The 

statistical population consisted of the entire male and female 

staff of  sport and youth Hormozgan administration(N=95). 

The instruments for data collection were the organizational 

structure  questionnaires of Robin's (1987) and participative 

management questionnaire derived from Nazari kemishani 

(1384). The content validity was confirmed by 10 professors 

of sports management in the field of organizational behavior. 

Its reliability was studied in a pilot study with 30 subjects and 

calculated as 0.90 and 0.87 respectively. To analysis the data, 

Pearson’s correlation test, factor analysis and structural 

equation modeling in SPSS and LISREL were used. The 

research findings showed that the organizational structure 

(Complexity, formality and concentration) had a significant 

relationship between the level (P ≥0 / 01). The effect of 

participatory management with complexity of 50 percent was 

reverse (absolute value of a significant number 3/33), the 

collaborative management was reverse as well as the effects 

of the 55% was reverse.. Also the three dimensions of 

organizational structure were explained by 63 percent of 

participatory management. Therefore, the organizational 

structure is an important factor in collaborative management 

and the importance of participatory management the staffs of 

sport and youth organization of Hormozgan should be 

considered. 

Keywords 
     Organizational Structure, Participatory Management, 

Staffs, Sport and Youth, Hormozgan.
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 مقدمه 
سازمان   کی  یاصل  رکن  یانسان  یروینو    یسازمانساختار  

هر    یوردر بهره    یمهممناسب نقش    یسازمان. ساختار  باشندیم
طرح   و  دارد  بهبود   حیصح  یزیرسازمان  موجب  ساختار،  هر 

در آن خواهد بود.    یورو باال رفتن بهره    ی انسان  ی روین  عملکرد
  انیجر  دیباحفظ وضع موجود،    ی حتبقا و    یبرادر عصر حاضر  

تا از رکود   دیبخشتداوم    یسازمان  یساختارها  دررا    ینوآورو    ایپو
  ازمندیبقا ن  یها براشود. همه سازمان  یریسازمان جلوگ  ی و نابود

 (.   1) اندو تازه  عینو و نظرات بد یهاشهیاند
ساختار   ،منظور کسب اهداف و مقاصد  ها بهدر سازمان  رانیمد

 توانیم  عها کمک کنند، در واقتا به آن  کنندیم  یرا طراح  یخاص
به    دن یرا در رس  ران یاست که مد  ی ابزار  یساختار سازمانگفت  

ساختارکندی م  یاریاهداف   داشتن  مح  ی.  با  و    ط یمتناسب 
  ی منعطفاطالعات و ساختار سازمان  یمناسب از فناور  یریگبهره

  جادیا  یدر پ  دیها بااست که سازمان  ی ابزار و مقدمات  نیتراز مهم
نقش را در کارکرد   نیترسازمان، مهم(. ساختار  19ها باشند )آن

سازمان  کارگاه  ،یامروز  یهااثربخش  کوچک    یراتیتعم  یهااز 
 نزی(. راب20)  کندیم  فایجوامع مختلف ا  یمل  یهاگرفته تا دولت

عنوان   به  را  اجزا  یکیساختار  م  ی از  سازمان  که    داندیمهم 
 (. 27) باشدی و تمرکز م تی، رسمیدگیچیمتشکل از سه عنصر پ

سازمانی را مجموعه ای از وظایف رسمی    ساختار  ،(1998)  1دفت
  دهی رسمی، از جمله  واگذارشده به افراد و گروه ها، روابط گزارش

سلسله   سطوح  تعداد  گیری،  تصمیم  مسئولیت  اختیار،  خطوط 
سیستم برای اطمینان   مراتبی و محدودة کنترل مدیران و طراحی

است  ش ها، تعریف کرده  از هماهنگی مؤثر کارکنان در تمام بخ
(، ساختار سازمانی دارای دو 1961)  2(. به اعتقاد برنز و استاکر7)

مکانیکی اصول ثابتی    ساختاربخش مکانیکی و ارگانیگی است.  
دارد؛ محیط خارجی سازمان مشخص و ثابت است و هدف ها  

فناوری یکنواخت و ساده و پیچیدگی، رسمیت   کامالً تعریف شده،
تمرکز در   ارگانیکی محیطو  است. در ساختار  سازمانی    حداکثر 

انعطاف پذیر، ارتباطات افقی، هدف ها متنوع، فناوری پیچیده و  
. بنابراین می  تمرکز در حداقل است   متغیر و پیچیدگی، رسمیت و 

در  کارکنان  بیشتر  مشارکت  برای  ها  سازمان  که  گفت  توان 
نیازمند ساختار   تصمیم گیری ها و تحقق اهداف سازمانی خود 

 ی ها  در ساختارارگانیک هستند. مطالعات حاکی از آن است که  
 ی شتریب  لیشود و افراد تما  ی م  شتریاعضا ب  نیانسجام ب  ک،یارگان

تا مسئول اخت  را  ییکارها  تیدارند  انجام   اراتیکه در حوزه  آنان 
  ستین  یدیترد  ها،  تیاز فعال  ی. در رابطه با برخرندیشده است بپذ

 
1. Daft 

2. Burns & Stalker 

سازمان    تیریمد  دییتوجه و تأ  مورد  شترینوع ساختارها ب  نیکه ا
،  کندیم  نیی که ساختار تع  یموارد   ه. با توجه ب(21)  ردیگ  یقرار م

ادارات کل ورزش و   یازهایمناسب با اهداف و ن  یوجود ساختار
چرا که مدیران سازمان را در جهت تحقق    ضرورت دارد.  جوانان

کمک و به عنوان یک مزیت    سازمانیی  ها  ی استراتژاهداف و  
و    زش یانگ  جادیهر سازمان ا  تیریهنر مد  رقابتی عمل می کند و

ها بتوانند  کارکنان است تا آن   یمناسب برا  ساختارفراهم آوردن  
در   .(12) خود را به منصه ظهور برسانند یهاییو توانا هاتیقابل

  تیریر مدو استقرا  تیریعلم مد  شرفتیکشور ما هم با توجه به پ
 ت یریها و موسسات، موضوع مشارکت در امر مددر سازمان   نینو

استقرار یک نظام  .  (29قرار گرفته است )  یادیامروزه مورد توجه ز
نیاز  است کهمشارکتی،   باید    نیازمند یک سری  پیش  مدیران 

اهداف، ارزش ها و اولویت    آنها را مورد توجه قرار دهند. تقویت
اطالعات، انتقال  و   ها،  ها  محدودیت  ها،  مسؤولیت    تبیین 

تصمیم فرایند  تعریف  برنامه  انتظارات،  آموزش    گیری،  ریزی 
شرایط  تعدیل  فرهنگ    مشارکت،  ایجاد  سازمانی،  محیطی 

جمله از  مشارکت  ساختار  ساختن  مشخص  و  پیش    مشارکتی 
بسزایی  نقش  مشارکتی  سیستم  موفقیت  در  که  است  نیازهایی 

 (. 18دارد )
مشکالت    بر  غلبه  یبرا  رانیمد  اغلبکه    ییراهکارها  از  یکی

ستفاده کردن از  ا   نپاشند؛  هم  ازها  آن   برابر  در  تا  کنندی م  استفاده
  ی هااز روش   یکی  یرکتمشا  تیریمد  .(8مشارکت کارکنان است )

و    یانسان  تیثیاست که به منظور حفظ ح  یمنابع انسان  تیریمد
تا بدان   یمشارکت  تیریمد  تیاهم  .شودیبهبود کار به کار گرفته م

پست   مزیپرستون و ج  یهمچون ل  یاست که دانش پژوهان  یحد
خواندند،    تیریانقالب« در مد  نیدهه قبل مشارکت را »سوم  کی

پد  نینخست سازمان  دیانقالب  مراتب  سلسله  دوم  یآمدن   نیو 
شدن آن بوده است    یاو حرفه  تیاز مالک  تیریمد  یی انقالب جدا

که    داندی م  یندیفرای را  مشارکت  تیریمد(  2011شاقلی )  (.  33)
ز آن  تصم  ردستانیدر  می  ریگ  می در  توجه   زانیبه  با    یقابل 

شر  رانیمد طریق  و ؛  شوندی م  کیخود    از   عاقالنه  استفاده  از 
  و   تجربه  جمعی،  تخصص  تکیه بر   با  مدیران  مشارکتی،  مدیریت

 3گونو به اعتقاد (. 30) کنند می تصمیم گیری خود کارکنان عقل
است که بر    یاصل  ی،مشارکت  تیریمد  تی(، سبک شخص2002)

 داشته   ردستانیز  میان  دررا  اعتماد کامل    دیبا  رانیاساس آن مد
بسباشد و  تصم  یاری،  ها ریگ  میاز  طر  ی  گروه    قیاز  مشارکت 

 ندیرا فرآ  یمشارکت  تیری( مد2002)  4می(. ک10ساخته شده باشد )
در سلسه    ی که در آن افراد بدون توجه به نابرابر  داندی اثرگذار م

3. Gono 

4. Kim 
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 (. 17کنند )یشرکت م یریگ میدر تصم یمراتب سازمان
ورزش    میدر توسعه و تعم  یکه امروزه نقش مهم   نهادهایجمله    از

سالم در افراد جامعه دارند    ه یروح  تیو تقو  ی بدن  یرویو پرورش ن
 یورزش  یها. ورزش و سازمانباشدی ادارات ورزش و جوانان م

بتوانند به اهداف و مقاصد خود    نکه یا  ی ها براسازمان  گریهمانند د
و موفق    کارآمد  یتیریمد  وه یبه در بر گرفتن ش  ازین  ابندیدست  

 ها سازمان  گریآن همانند د  یهاورزش و سازمان  تیریدارند. مد
اهم است.    یخاص  تیاز  پد  سازمانی  ییایپوبرخوردار    دیدر گرو 

  ت یو تقو  یریپذتیمناسب و مطلوب، اعتماد و مسئول  یآمدن فضا
  یمنابع انسان  نیترراستا مهم  نیاست و در ا  یمشارکت  تیریمد

پ  یانسان  هیسرما  یعنی پرورش  سالم  و  با   کندیم  دایمتعهد  که 
وابستگ  یوفادار ارزش   یو  حفظ  و  سازمان  تحق  یهابا    ق آن 

همراه با    زیو ورزش ن  یبدن  تی(. ترب26)  دهدی اهداف را سامان م
  راتییمخاطبان خود، تغ  یها   ازین  ر ییعلم و دانش و تغ  شرفتیپ

پذ  یشگرف ا  رایرا  است.  کار  راتییتغ  ن یشده  روند    یبر 
  رات یو ورزش تأث  یبدن  تیامور مربوط به ترب  یمتول  یهاسازمان

بنابرا  یفراوان است.  ا  نیگذاشته  ب  ط یشرا  نی در   ن یشتریمتحول 
ادارات ورزش و جوانان است    رانیبر تالش و کوشش مد  دیتأک

برا را  خود  سازمان  تغ  یتا  منظور    راتییانجام  به  مناسب 
آماده سازند چرا که تداوم   یطیبه فعل و انفعاالت مح  ییپاسخگو

ک هماهنگ  درگرو  وضعسازمان،  با  اهداف  ن  تیردن  و    ز یروز 
روش  بهبود  و  ا  یهااصالح  بدون    نیحصول  است.  اهداف 

  و  تی، خالقرییتغ  و  اوردیب  یادیز  دوام  تواندی ، سازمان نمیبازساز
در همین راستا    .(25)  است  الزم  یسازمان  هر  یبقا  یبرا  ینوآور

سازمان و مدیریت  ر  تحقیقات متعددی در خصوص نقش ساختا
مشارکتی بر عملکرد کارکنان و سازمان انجام شده به عنوان مثال 

ر تحقیق خود به این نتایج دست یافتند: ( د1394ب )خداپور بنا
بین ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی رابطه معکوس و معنی  
دار وجود دارد. بین ساختار سازمانی با پیچیدگی رابطه معنی داری  

مشارکتی  رسمیت و تمرکز با مدیریت  وجود ندارد. همچنین بین  
رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد. از بین ابعاد ساختار سازمانی  

ت  بعد رسمیت بیشترین تاثیر را بر مدیریت مشارکتی داشته اس 
که رسمیت،    کردمشخص  ( در تحقیق خود  1393)  (. کاظمی15)

ان  تهر  8بعد از بین ابعاد ساختاری در شهرداری منطقه    نیترمهم
( در تحقیق خود با عنوان ارتباط 1391) (. حیدری14بوده است )

بین ساختار سازمانی و اثر بخشی سازمانی در ادارات تربیت بدنی  
استان مازندران به این نتیجه رسید که بین میزان ارتباط ساختار  
سازمانی و اثر بخشی سازمان در ادارات ورزش و جوانان استان  

معنی ارتباط  دارمازندران  وجود  )داری  ترابی  11د  و  خدادادی   .)

 
1. Benzer 

ر تحقیق خود به بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی با  ( د1389)
زنجان   استان  بدنی  تربیت  کل  اداره  در  مشارکتی  مدیریت 
مدیریت  و  سازمانی  ساختار  بین  که  دادند  نشان  و  پرداختند 
زنجان   استان  بدنی  تربیت  اداره کل  بین کارکنان  مشارکتی در 

مچنین بین مولفه های ساختار  د. هباط معنی داری وجود دارارت
سازمانی شامل پیچیدگی، رسمیت و تمرکز با مدیریت مشارکتی 

(. صحرانورد گرگری و اسدالهی  16د )رابطه معنی داری وجود دار
( در تحقیقی نشان دادند که هیچ رابطه بین کارآفرینی و 2014)

منفی رابطه  اما  نیست  سازمانی  میان   پیچیدگی  معنادار  و 
ر چقدر رسمیت در سازمانی  د. هکارآفرینی و رسمیت وجود دار

باالتر   کارکنان  بین  در  کارآفرینی  و  میزان خالقیت  باشد  کمتر 
)رویم علی 28د  رحیمی  و  فروقانی   .)( بررسی  2014آبادی  در   )

مدیران   میان  در  دانش  مدیریت  و  سازمانی  ساختار  بین  ارتباط 
این نتایج دست یافتند: بین پیچیدگی و خلق    دانشگاه مازندران به 

داری وجود ندارد؛ بین رسمیت با خلق دانش و  دانش رابطه معنی 
دار وجود دارد؛ و در نهایت بین تمرکز و  انتقال دانش ارتباط معنی

رابطه معنی  انتقال دانش  تیره  9د )دار وجود دارخلق و  (. نجفی 
( رستگاری  و  کاره  تحقیقی  2012شعبان  در  بررسی  (  عنوان  با 

ارتباط بین ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی در بین کارکنان 
سازمان ورزش در ایران به این نتیجه رسید که ساختار سازمانی  

(. جدیدی  23ت )های موثر در مدیریت مشارکتی اسیکی از فاکتور
( در تحقیقی با عنوان ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت  1392)

ادارات ورزش و جوانان اسان آذربایجان شرقی به  مشارکتی در  
که  رسید  نتیجه  و    این  سازمانی  ساختار  بین  که  دادند  نشان 

مچنین بین د. همدیریت مشارکتی ارتباط معنی داری وجود دار
مولفه های ساختار سازمانی شامل پیچیدگی، رسمیت و تمرکز با 

وجود   داری  معنی  رابطه  مشارکتی  )مدیریت  بنزر 13دارد  و    1( 
( در تحقیقی با عنوان نقش ساختار سازمانی در  2017همکاران )

آمادگی برای تغییر نشان دادند که ابعاد ساختار سازمانی )رسمیت،  
(.  5دارد )آمادگی برای تغییر کارکنان نقش  تمرکز، پیچیدگی( در

( در تحقیقی با عنوان نقش ساختار سازمانی بر  2014)  2القطونه 
در اردن به این نتیجه رسید که ساختار   سازماندهی تعهد کارکنان

سازمانی بر تعهد کارکنان تاثیر دارد و رسمیت بیشترین تاثیر بر   
 (.1دارد )تعهد سامانی 

هادن به کارهای گروهی موجب تجمع افکار و  مشارکت و ارج ن 
ها ها و انجام کلیه امور به بهترین وجه است. اگر سازمانتوانایی 

ای هستند ناگزیر بایستی در پی ایجاد خواهان نیل به چنین نتیجه 
این مهم زمانی  برآیند و  انگیزه و جلب مشارکت کارکنان خود 

انسان باشند  داشته  باور  که  است  درمیسر  به    ها  نه  کار،  فرایند 

2. Al-Qatawneh 
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عنوان ابزار و وسیله، بلکه به عنوان عامل مؤثر در تحقق اهداف  
به گونه  باآن سازمانی هستند و  بار  ای  را  نمایند که کار  ها رفتار 

تلقی نکنند، بلکه از کار لذت ببرند و پذیرای مسئولیت باشند و 
در جهت بهبود آن بکوشند. مدیریت مشارکتی در دنیای صنعتی 

عرضه  کنو در  انقالبی  عنوان  به  آن  از  گوناگون  هاوه یشنی  ی 
شود، یک نظام نوین مدیریتی است که تحوالت  مدیریت یاد می

کیفی عمیقی را در اداره امور سبب شده و به منابع انسانی که  
ترین سرمایه سازمان است توجه کافی پربهاترین و غیر مستهلک

 وهیش نیا تناسب معد و یت یریمد وةیش در ضعف(.  4-31دارد )

 سازمان شکست موجبات یطیمح رات ییتغ  و  سازمان ساختار با

  ن ی ع در و می شود شان یاساس و یاصل اهداف به دنیرس در را
 به ریپذ  انعطاف طور به که متناسب یتیریمد وةیش اتخاذ حال

 رشد نةیزم باشد،  پاسخگو سازمان یخارج و یداخل مهم راتییتغ

 فراهم را کشور ورزش ییشکوفا جهینت در و سازمان یترق و

یسازدیم  و رشد به تواندی م که یتیریمدی  هاسبک از ی ک. 
  (. توسعة3است ) یمشارکت تیریمد کند، کمک هاسازمان  توسعة

  و   دارد  پی  در   سازمان  برای  مزایایی  سازمان  در  کارکنان  مشارکت
  شود، می   باعث به کار  مربوط  تصمیم گیری  در  مشارکت  از جمله
 و   گردد   بیشتر  سازمان  و  کار  به  او نسبت  مالکیت  و  تعلق  احساس

  کار  از  و پشتیبانی  گروهی  هنجارهای  پیدایش  احتمال  نتیجه   در
 امور،   در  اعضا   مشارکت  با  همچنین.  یابد  می  افزایش  سازمان  و

  همکاری  کند،می  پیدا  بیشتری  مقبولیت   مدیریت  و نظرات   عقاید
ترك  شود،می  بیشتر  مدیریت  با  کار  از  غیبت  و  خدمت  موارد 

 بیشتری سهولت  با سازمان در تحوالت و تغییر و یابدمی کاهش
 (.22شود ) می پذیرفته

تصمیم ارتباطات،  نحوه  کننده  تعیین  و  ساختارسازمانی  گیری 
گیری و سلسله مراتب اختیارات است و  دهی و گزارش گزارش  

باشد. با توجه  سازمان می شناسایی آن منعکس کننده شمای کلی  
به شورایی بودن امور و حمایت از نوعی جلب مشارکت افراد در 

ساختار گیریتصمیم و  مشارکتی  مدیریت  رابطه  به  محقق  ها، 
تعیین   به مواردی که ساختار  توجه  با  پرداخت.  سازمانی خواهد 

کند، وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای اداره تربیت  می
ت دارد. چرا که در نهایت همه تصمیمات در زمینه  بدنی ضرور

ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده  برنامه 
نحو  می به  را  تصمیمات  این  تحقق  قدرت  باید  ساختار  و  شود 

محقق در پی بررسی این ارتباط .  ای دارا باشدشایسته و بایسته
اثر بخش   به یک ساختار متناسب و  در مدیریت  برای دستیابی 

استان جوانان  و  ورزش  که   مناسب  اینجاست  است،  هرمزگان 
می ضرورت  مناسب  و  بهینه  ساختار  سوال  طراحی  این  و  یابد 

می اداره کل  مطرح  در  سازمانی  ساختار  اساسی  ارکان  که  شود 
ورزش و جوانان استان هرمزگان برای مدیریت مشارکتی مطلوب  

رابطه  آیا  باشد؟  باید  صورتی  چه  سازمانی ای  به  ساختار    بین 
پیچیدگی، رسمیت و تمرکز( با مدیریت مشارکتی در اداره کل و  )

   ادارات ورزش و جوانان استان هرمزگان وجود دارد؟
 

 روش تحقیق 
تحق  قیتحق  نیا نوع  نوع  یکاربرد  قاتی از  از    ،یفیتوص  و 

  است.  شده  انجام  یدانیاست که به صورت م  یلیو تحل  یهمبستگ
ورزش و جوانان    اداره کلپژوهش حاضر کارکنان    یجامعه آمار

م آمار  باشدی استان هرمزگان  جامعه  تعداد  نفر    97  ق یتحق  یو 
است.   تصادفی هدفمند بوده  غیر  نمونه  روش  از  استفاده  با    که 

  زش یپخش نموده که با ر ها ی آزمودن ن یپرسشنامه در ب 97تعداد 
 پرسشنامه برگشت داده شد.  95پرسشنامه تعداد  2
 ی از پرسشنامه ساختار سازمان  ازیاطالعات مورد ن  یجمع آور  یابر

است شده  برا1987)  نزیراب  یپ  فنی استاندارد  ساختار   نییتع  ی( 
انتخاب    یسازمان هرمزگان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 

 باشدیم  اسیرمقیز  3سوال و    24پرسشنامه شامل    نی. ادیگرد
  تیمربوط به رسم  14تا    8  ، یدگیچیمربوط به پ  7تا    1که از سوال  

سوال   از  ز   24تا    15و  به  م  اسیرمقیمربوط  .  باشدیتمرکز 
شده    یازبندیامت  کرتیل  یانه یپنج گز  فیپرسشنامه حاضر در ط

 است. 
شامل   (1384)  یشانیاستاندارد کم  یمشارکت  تیریمد  پرسشنامه

شده   یازبندیامت  کرتیل  یا   نهیپنج گز  فیسوال بوده و در ط  9
  یلیو خ  ادیکم، کم، متوسط، ز  یلیاست و جواب سواالت شامل خ

  یلیخ  یاند )براشده   یگذار  ازیتا پنج امت  کیاز    ب یکه به ترت  اد،یز
امت برا  کی  از یکم  دو    ییوارپنج(.    ازیامت  ادیز  یلی خ  یو  هر 

تأ   ی ورزش  تیریمتخصصان رشته مداساتید    دییپرسشنامه مورد 
  یاز روش آلفا ز ین ییایپا زانیسنجش م ی قرار گرفته است و برا

پایایی آن را در یک مطالعه مقدماتی .  کرونباخ استفاده شده است
روی   استان    30بر  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  کارکنان  از  نفر 

هرمزگان و با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های ساختار 
محاسبه    87/0و    90/0مشارکتی به ترتیب  سازمانی و مدیریت  

است پژوهش  .  کرده  در  مطالعه  مورد  متغیرهای  توصیف  برای 
حاضر از آمارهای توصیفی شامل میانگین، درصدها، واریانس و  
آزمون فرضیه های  برای  استفاده شده است.  استاندارد  انحراف 
بودن،   مفروضه های خطی  برقراری  به  توجه  با  تحقیق  آماری 

ها که با استفاده و استقالل نمره  هاانس یودن، همگنی وارنرمال ب
استنباطی،  آمار  از  آمد  بدست  اسمیرنف  کالموگراف  آزمون  از 
ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون همزمان، استفاده  

نسخه    spssها از نرم افزار  شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده
یاو    19 مدل  از  تحقیق  فرضیات  بررسی  معادالت برای  بی 
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 استفاده شده است  8/8نسخه ساختاری با نرم افزار لیزرل 

 

   های تحقیقیافته  

سوال مطرح شد.    6برای سنجش جمعیت شناختی اعضای نمونه،  
نفر پاسخگو، اکثریت افراد مرد    170نتایج نشان داد که از بین  

درصد(، دارای سابقه خدمت    36سال )  35تا    31درصد(، بین    69)
)  10  تا  1بین   )  56سال  متأهل  دارای    72درصد(،  درصد(، 

درصد(.   53)  باشندیمدرصد( و قراردادی    32تحصیالت لیسانس )
با   ساختاری  معادالت  مدلیابی  از  تحقیق  فرضیات  بررسی  برای 

استفاده شده است. به دلیل اینکه پیش فرض    8/8نرم افزار لیزرل  
بودن   نرمال  ساختاری  آزمون  باشدیم  هادادهمعادالت  از  لذا   ،

بودن  -کولموگروف نرمال  تشخیص  برای   ها دادهاسمیرنف 
  05/0استفاده گردید. اگر سطح معناداری در این آزمون بیشتر از 

. با توجه به نتایج  باشدیم  هادادهباشد به معنای تأیید نرمال بودن  
در   که  همانگونه  برخوردارند.  نرمال  توزیعی  از  متغیرها  تمامی 

نمایش داده شده است، مولفه پیچیدگی بیشترین   1ره  جدول شما
( میانگین  پراکندگی 90/3نمره  بیشترین  رسمیت  مولفه  و   )

. این امر  انددادهاختصاص    به خود( را  84/0)انحراف معیار باالتر( )
نشان دهنده آن است که در شرکت مورد بررسی، از نظر کارکنان 

 .سازمان پیچیدگی بیشتری وجود دارد

 

 

 ق یتحق یرهایمتغ  یرهایمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ بی و ضر یفیتوص یها شاخص .1 جدول

 

 ن یب  یمعکوس و معنادار  یهمبستگ  زین  یهمبستگ  لیتحل  جینتا
  نان ی( در سطح اطم-56/0)   یمشارکت  تیریو مد  یساختار سازمان

ابعاد ساختار   نیب  یهمبستگ  نی. همچن دهدیدرصد نشان م  99
 . باشدی ارتباط معکوس و معنادار م یمشارکت تیریبا مد یسازمان

الزم    یریاندازه گ  یاز آزمون مدلها  پس  : یمدل ساختار

ساختار مدل  تا  ب  یاست  ارتباط  دهنده  نشان    ن یکه 

تحق  یرهایمتغ از   قی مکنون  استفاده  با  شود.  ارائه  است، 

ساختار بررس   توانیم   یمدل    ق یتحق  یها  هیفرض  یبه 

 زرل یبا کاربرد نرم افزار ل  قیتحق  یپرداخت. مدل ساختار

حا  8/8نسخه   در  مدل  شد.  استاندارد   نیتخم  لتانجام 

( در  ی)عدد معنادار  یمعنادار  بیاستاندارد( و ضرا  بی)ضرا

 .نشان داده شده است 2و  1شماره  ینمودارها
 

 
 استاندارد  بی در حالت ضر ق یمدل تحق -1نمودار 

انحراف   میانگین  متغیر 

 معیار 
ساختار  

 سازمانی 

مدیریت  

 مشارکتی

 تمرکز  رسمیت  پیچیدگی 

 ** 740/0 ** 332/0 ** 714/0 ** -56/0 1 29/0 27/3 ساختار سازمانی
 ** -655/0 ** -531/0 ** -524/0 1  82/0 22/2 مدیریت مشارکتی 

 ** 558/0 ** -722/0 1   78/0 90/3 پیچیدگی
 ** -704/0 1    84/0 22/2 رسمیت
 1     80/0 68/3 تمرکز

    باشد معنادار می 01/0** همبستگی در سطح   
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ی در حالت عدد معنادار قیمدل تحق . 2نمودار 

 
از نظر    شود،یمالحظه م  1همانطور که در نمودار شماره   مدل 

نسبت    را یقرار دارد؛ ز  یمناسب تیتناسب در وضع های ¬شاخص
تر از مقدار مجاز  و کوچک  029/2برابر با    یدو بر درجه آزاد  یکا
است    08/0تر از مقدار مجاز  کوچک  ز ین  RMSEAو مقدار    3
آورده   4جدول    در  یبرازش مدل کل  یهاشاخص   ری(. سا078/0)

 ی اثر ساختار سازمان  زانیم  قیتحق  یشده است. با توجه به مدل کل

برآورد شد که با توجه به قدر    -71/0برابر    یمشارکت  تیریبر مد
 ن یبد  نی. اباشدی( معنادار م27/7)  زانیم  نیا  یمطلق عدد معنادار

سازمان ساختار  که  و  یمعناست  بررس  یهایژگیبا  که    یمورد 
رسم  مرکزت  ،یدگیچیپ منف  باشندیم  تیو  مد  یاثر   تیریبر 

 ی فرع  اتی فرض  4و    3در سازمان دارد. در نمودار شماره    یمشارکت
 اند. آزمون شده  قیتحق

استاندارد  ن یدر حالت تخم  یمدل فرع . 3نمودار  

آورده شده    2نتایج آزمون مدل اصلی و فرعی تحقیق در جدول  
برابر   مشارکتی  مدیریت  بر  پیچیدگی  اثر  نتایج  طبق    50است. 

(، اثر رسمیت  33/3در مطلق عدد معناداری  )قدرصد و معکوس  
درصد و معکوس )قدر مطلق عدد   55بر مدیریت مشارکتی برابر 

  89ت مشارکتی برابر ( و اثر تمرکز بر مدیری37/2معناداری برابر 
  باشدی م( 14/5درصد و معکوس )قدر مطلق عدد معناداری برابر 

که در هر سه فرضیه میزان قدر مطلق عدد معناداری بیشتر از  
درصد تأیید    95بوده و بنابراین فرضیات در سطح اطمینان    96/1

. این بدین معناست که با افزایش پیچیدگی، رسمیت و  شوندیم

پیدا   روند مدیریت مشارکتی در سازمان کاهش  .  کندیمتمرکز 
رس پیچیدگی،  های  مولفه  سه  هر  با  همچنین  تمرکز  و  میت 

میزان   به  تبیین   63همدیگر  را  مشارکتی  مدیریت  از  درصد 
مطالعه    ندینمایم این  در  که  برمیگردد  متغیرهایی  به  مابقی  و 

ی برازش  هاشاخص میزان    4لحاظ نشده اند. با توجه به جدول  
( از  NFI ,CFI ,IFI RFIتطبیقی  باالتر  مطلوب    9/0(  و 

میزاباشدیم ا  SRMRن  .  کمتر  است    08/0ز  نیز  مطلوب  و 
(. بنابراین مدل در کل از نظر برازش در وضعیت مناسبی 051/0)
 . باشدیم
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 گیری بحث و نتیجه

 میتوسعه و تعم  رد  یکه امروزه نقش مهم  ییهااز جمله سازمان
سالم در افراد جامعه   هیروح  تیو تقو  یبدن   یرویورزش و پرورش ن

 یورزش  یها. ورزش و سازمانباشدی ورزش و جوانان م  ادارهدارند  
بتوانند به اهداف و مقاصد خود    نکه یا  ی ها براسازمان  گریهمانند د

کارآمد و موفق    یتیریمد  وه یبه در بر گرفتن ش  ازین  ابندیدست  
مد24)  نددار سازمان  تیری(.  و  د  یهاورزش  همانند    گریآن 

  وه یبرخوردار است. چرا که ضعف در ش  یخاص  تیها از اهمنسازما
ا  یتیریمد تناسب  عدم  موجبات   وهیش  نیو  سازمان  ساختار  با 

ا رسسازمان  نیشکست  در  فراهم    دنیها  را  خود  اهداف  به 
مدسازدیم ترک  یمشارکت  تیری.  واقع  چند  یبیدر    هی نظر  نیاز 

کردن    ریدرگ  ،یرهبرمدل    نیدر ا  ی است که اصل اساس  یتیریمد
هدف مشترك است،   کیبه طور فعال در    رانیهمه کارکنان و مد

  فیاز افراد تعر  کیتوسط هر    دیبا  یهدف کل  نیکه، ا  یبه طور
 (.28) شود. دهیو فهم

  با    آن   و ابعاد  یساختار سازمان  نیپژوهش حاضر بنتایج    ی بررس  در
در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان    یمشارکت  تیریمد

این نتیجه  .  دیمشاهده گرد  یداریهرمزگان رابطه معکوس و معن
  پژوهشدر  همسو است این محقق  خداپور بناب  با نتایج تحقیقات  

 تیریبا مد  یساختار سازمان  نی: بافتندیدست    جینتا  نیخود به ا
معن  یمشارکت و  معکوس  ب  یرابطه  دارد.  وجود  ساختار    نیدار 
  ن یب  نیوجود ندارد. همچن  ی دار  یرابطه معن  یدگیچیبا پ  یسازمان

دار    یرابطه معکوس و معن  یمشارکت  تیریو تمرکز با مد  تیرسم
با نتایج تحقیق  (.  15دارد )  یهمخوان   قیتحق  جیاشاره دارد که با نتا

  نینشان دادند که بی نیز همسو است زیرا آنها  و تراب  یخداداد
کارکنان اداره کل    نیدر ب  ی مشارکت  تیریو مد  یساختار سازمان

  ن یوجود دارد. همچن  یدار  یاستان زنجان ارتباط معن  یبدن  تیترب
ها  نیب سازمان  یمولفه  پ  یساختار  و    تیمرس  ،یدگیچیشامل 

(.  16وجود دارد )  یدار  یرابطه معن   یمشارکت  تیریتمرکز با مد
 ی همسو  شعبان کاره و رستگار  رهیت  ی نجفهمچنین با با پژوهش  

 
 
 
 
 
 
 

که ساختار   دیرس  جهینت  نیبه ا   یقیدر تحقاست  این پژوهشگران  
فاکتورها  یکی  یسازمان مد  یاز  در  است   یمشارکت  تیریموثر 

پژوهش  در ی نیز همسو است  این محقق دیجدبا تحقیق (. 23)
  یساختار سازمان  نیکه نشان دادند که ب  دیرس  جهینت  نیبه ا  خود
 (13) داردوجود  یدار  یارتباط معن یمشارکت تیریو مد

در تبیین این نتایج باید عنوان  داشت که طراحی ساختار مناسب   
باعث   و  است  کننده  تعیین  بسیار  سازمانی  عملکرد  تعیین  در 
حل   و  محیط  به  مناسب  واکنش  گیری،  تصمیم  در  تسهیل 

می   ساختار 6)  شود تعارضات  نقش  بر  نیز  تحقیقات  نتایج   .)
دارند تاکید  کارکنان  و  سازمان  عملکرد  بر  بنزرسازمانی  و   . 

همکاران در تحقیقی با عنوان نقش ساختار سازمانی در آمادگی 
برای تغییر نشان دادند که ابعاد ساختار سازمانی )رسمیت، تمرکز،  

(. القطونه  5)  داردپیچیدگی( در آمادگی برای تغییر کارکنان نقش  
در تحقیقی با عنوان نقش ساختار سازمانی بر سازماندهی تعهد 

دن به این نتیجه رسید که ساختار سازمانی بر تعهد  کارکنان  در ار
  دارد کارکنان تاثیر دارد و رسمیت بیشترین تاثیر بر  تعهد سامانی  

 چ یهنشان داد که    یقیدر تحق  یو اسداله   یصحرانورد گرگر  (.1)
  ی اما رابطه منف ستین یسازمان یدگیچیو پ ینیکارآفر نیرابطه ب

  تیوجود دارد. هر چقدر رسم  ت یو رسم  ینیکارآفر  انیو معنادار م
سازمان م  یدر  باشد  کارآفر  تیخالق   زان یکمتر  ب  ینیو    نیدر 

م باالتر  )روی کارکنان  علی (.  28د  رحیمی  و  در  فروقانی  آبادی 
مطالعه خود به این نتایج دست یافتند؛ بین پیچیدگی و خلق دانش  

نتقال  داری وجود ندارد؛ بین رسمیت با خلق دانش و ارابطه معنی 
دار وجود دارد؛ و در نهایت بین تمرکز و خلق  دانش ارتباط معنی

 (. 9د )دار وجود دارو انتقال دانش رابطه معنی 
داشت عنوان  منف   باید  رابطه  مد  ن یب  یوجود  با    تیریساختار 

آن است که چنانچه ادرات ورزش و جوانان    از  یحاک  یمشارکت
پ در  هرمزگان  با   یاستان  هستند  خود  کارکنان  مشارکت 

پ   یساختارها به  قادر  خود  سازمان  بر  زم  شرفتیحاکم    نهیدر 
خود   یفعل  یدر ساختارها  د ینخواهند بود و با  یمشارکت  تیریمد

 نتیجه  ضریب همبستگی چندگانه عدد معناداری  ضریب استاندارد  ها یهفرض

 - 27/7 - 71/0 مدیریت مشارکتی  ساختار سازمانی

 
313/0 

 تأیید
 تأیید - 33/3 - 50/0 مدیریت مشارکتی  پیچیدگی

 تأیید - 37/2 - 55/0 مدیریت مشارکتی  رسمیت

  - 14/5 - 89/0 مدیریت مشارکتی  تمرکز

  X2= 107/54     df=  53    RMSEA= 0/078         NFI= 0/96CFI=0/98 

98/0          RFI=94/0       SRMR=051/0     GFI=93/0    AGFI=85/0 
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ساختار  کرده  دنظریتجد مد  یو  دادن  پوشش  به  قادر    تیریکه 
گ  یمشارکت کار  به  را  دارازیرا    رند یباشد  و  متناسب    یساختار 

زم  تیرسم  ،یدگیچیپ مناسب  تمرکز  ب  نهیو  و   شتریمشارکت 
و   هات یخالق  ییسازمان، شکوفا  یانسان  یرویتر کارکنان و نفعال
  تیریمنابع سازمان با مسائل روز سازمان و مد  نیترمهم  یریدرگ

انجام شده که مشارکت   یهاژوهش با مطالعه پ  نیرا دارد. بنابرا
  ک یارگان  یو بهبود عملکرد و ساختار  یوربهره  ش یرا سبب افزا
باعث م اعمال مد  شود، ی را  ادارات کل    یمشارکت  تیریلزوم  در 

  ن یچن توانیمطلب م نیا نییدر تب  .طلبدی ورزش و جوانان را م
هرمزگان    که    کرد  انیب استان  جوانان  و  ورزش  ادرات  در  

  ی شتریب  یمشارکت  تیریکمتر مد  ی دگیچیبا پ  یسازمان  یواحدها
د برا  بنابرا  نیر  داشت.  خواهد  دنبال  به  سازمان    یبرا  نیافراد 
ن  شیافزا و    یانسان  یرویمشارکت  ورزش  ادارات  و  سازمان  در 

 . شودیم شنهادیپ یدگیچیاز پ یکم زانیجوانان، م
باعث    در ادرات ورزش و جوانان   ت یرسم  ش یافزااز سویی دیگر  

جزء کاهش    یاجه یکه نت  ری وقت گ  د،یزا  ی فاتیبه وجود آمدن تشر
  این ادارات در    تی. کاهش رسمشودی م  شتنخواهد دا   یوربهره

م زم  شودی باعث  توانا  نهیتا  و  استعدادها  کارکنان   یهایی بروز 
  لین  یبرا  یسازمان و راه  شرفتی امر موجبات پ  نیشود که ا  ایمح

سازمان اهداف  م   یبه  فراهم  در سازدیرا  تمرکز  وجود   .
افزا  یسازمان  یریگمیتصم ارتباط  ش یباعث  مراتب،    اتسلسله 
  شودیم ریو مقررات انعطاف ناپذ دیکنترل و نظارت شد ،یعمود

ن  ن یا  یکه همگ باعث کاهش مشارکت  در    یانسان  یرویموارد 
قاعده    نیاز ا  ز یسازمان خواهد شد که سازمان ورزش و جوانان ن

 . ستندین یمستثن
با توجه به نتایج این تحقیق در مورد ارتباط منفی بین تمرکز و 

که،   داشت  عنوان  باید  مشارکتی  در مدیریت  کم  تمرکز 
افزا  یریگمیتصم افراد    اریاخت  ضیتفو  شیباعث  مشارکت  و 

را دارد. وجود    یانسان  یطراح  کیبه طرف    ش یراکه گ  شودیم
و روابط    ندهایها در فرآآن  تیو رسم  هایریگمیتمرکز در تصم

  ع یکه توز یدر حال شوند؛ یم دیجد یها شهیمانع خلق اند ،یکار
مشارکت کارکنان در   شیها موجب افزا   یریقدرت و انعطاف پذ

  ل یتسه   نرا در سازما  دهیچی پ  یهاشهیسازمان شده که خلق اند
 ساختار  دارند  اعتقاد(  2008)  1اسپریتزر و دانسون   (.15)  دینمایم

 ارتباط دهی و  در  کارکنان  دلسردی   موجب  باال  تمرکز  با  سازمانی
  عتاب  و  سرزنش  مورد  کارکنان  خطاهای  می شود؛  تصمیم گیری

 کنند   می  مقاومت  مقابل تغییر  در  افراد  نتیجه  در  و  گیرد  می  قرار
(32) . 

 
1. Spreitzer, G M and Doneson 

وجوانان    در  زمینه  این  در   تغییراتی  ایجاد  ضرورت ورزش  ادراه 
 اضافی مقررات و میزان قوانین کاهش لحاظ به هرمزگاناستان 

 در   آزادانه  تصمیم گیری های  برای  بیشتر  آزاد  فضای  حضور  و
های سازمان  بخش  های   ارائة  نهایت  در  و  ستادی   مشاوره 

  در .  شودمی   احساس  اجرایی  بخش های  به   سازنده  و  تخصصی
  استانداردها  بازبینی  با  می تواند  مدیران این سازمان  این خصوص،

مشارکت  برای انجام  را الزم فضای آنها تعدیل  و کاری قوانین و
بیشتر به دل  هادار  .کند  کارکنان  داشتن    لیکل ورزش و جوانان 

 یارتباطات عمود  ع،یکنترل وس  طه یح  ،یسلسله مراتب فرمانده
 ی هایاما با رشد فناور  د،ینمای م  تیتبع  یکیو ... از ساختار مکان

است و هم    رگذاریکه به عنوان عوامل واسطه بر ساختار تأث  دیجد
مأمور  نیچن وجود    روهاین  لیتعد  ، یازمانس  یهات ینوع   ... و 

بهبود عملکرد کارکنان و   ایو پو  کیارگان  یساختارها در جهت 
ب از   شتریمشارکت هر چه  استفاده  با  بود.  مؤثر خواهد  کارکنان 

افزا  یکیارگان  یساختارها کارکنان  عمل  قدرت  منعطف،   ش یو 
نها  ابدییم در  سازمان    تیو  و  کارکنان  عملکرد  بهبود  باعث 
اهداف و    یبا شفاف ساز  توانندی م  ران یمنظور مد  نی. به اشودیم

از  ریکه سازمان و مد یها و انتظاراتنقش  ف،یروشن وظا حیتصر
توانمند احساس  دارند،  تسه   یکارکنان  آنان  در  کنند،   لیرا 

  ی هایو توانمند  های ژگیبه کارکنان با توجه به و  فیوظا  یواگذار
ف محول شده به کارکنان، یدر وظا  رد؛یها انجام گآن  یحرفه ا

 شتریب  ضینشود و با تفو فی تعر یکی محکم و مکان یهاچارچوب
س  ارات،یاخت درگ  یمشارکت  تیریمد  ستمیاعمال  با  کردن   ریو 

و نقششان آگاه سازند   فیوظا  تیها را به اهمکارکنان آن  شتریب
کنند. با    ت یرا در آنان تقو  تیو احساس مؤثر بودن و قبول مسئول

 ی های ژگیو  بیترک  قیمجدد مشاغل از طر  ی طراح  مانند  یاقدامات
مشاغل    توانندیم  ف،یاستقالل، بازخورد و تنوع وظا  ریمشاغل نظ

امر   نیکنند که ا  تریتر، بامعناتر و چالشکارکنان جذاب   یرا برا
باالتر  تواند یم سطح  مد  یبه  شود.    یمشارکت  تیریاز  منجر 

بازنگر  یساختار سازمان شده و    لیتعد  فیاشود و وظ  یموجود، 
شود.    نیگزیجا  ازیحذف و مشاغل مورد ن  یو اضاف  یمشاغل مواز

مانند   ییاقتضا ییبا در نظر گرفتن عوامل محتوا سازمان رانیمد
فناور سازمان  طیمح  ،یراهبرد،  طرح  ترک  یو  ساختار   بیاز 

مکان  ی کیارگان ساختار   یکی و  کنند.  استفاده  همزمان  طور  به 
برا  ی کیمکان تکرار  ن یروت  فیوظا  ی را  گ  یو  کار  از    رند یبه  تا 

که    یکی حاصل کنند و از ساختار ارگان  نانیاطم  اتیعمل  یاثربخش
ا پذ  یشبکه  برا  ریانعطاف  فعال  یبانیپشت  یاست،    ی هاتیاز 

 نوآورانه، استفاده کنند.
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نتا  به  توجه  جوانان  جیبا  و  ورزش  ادارات  آمده  استان    بدست 
را در ساختار خود بکار برده  تیاز رسم یاندازه کم دیبا هرمزگان

ب مشارکت  و  بهتر  روابط  شاهد  انجام   شتریتا  در  آن  کارکنان 
حل    یکارها و  همچن  مسائلروزمره  باشند.  وجود   نیسازمان 

مشارکت افراد در سازمان، باعث    ش یجهت افزا  یمناسب  یدگیچیپ
 تیمشارکت، رسم  شی. با افزاشودیبهره اهداف سازمان م  شبردیپ

  شتریو باعث عدم تمرکز ب  افتهیر سازمان کاهش  د  یدگیچیو پ
م سازمان  آن  بنابراشودی در  مناسب،   یمشارکت  تیریمد  نی. 

  ن یی در سطح پا  تیو رسم  یدگی چیاست که از لحاظ پ  یساختار

قرار    ییدر سطح باال  اراتیاخت  یو از لحاظ عدم تمرکز و واگذار
  یدگیچیباعث کاهش پ  یمشارکت  تیریمد  کهی داشته باشد. بطور

نشان داده    نیشیپ  قاتیتحق  جیدر سازمان شود و با توجه به نتا
  شودی م  بمحسو  تیاز عوامل خالق  یمشارکت  تیریشده که مد

افزا افزا  تیخالق  یمشارکت  تیریمد  ش یو  را  سازمان    ش یافراد 
بنابرادهدیم اهم  نی.  ادارت  در    یمشارکت  تیری مد  تیطبق 

گ  هیته   ورزشی بکار  مناسب سازمان  کی  یریو  جهت    یساختار 
در سطوح مختلف در    یو کمک به توسعه ورزش مل  هاده یرشد ا

 . رسدیم ظربه ن یادارات ورزش و جوانان ضرور
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