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Abstract
T he purpose or aim of the role of organizational structure
in the use of participatory management in between the
workers of sport and youth organization of Hormozgan. T he
present survey is descriptive and is also done according to
correlation and field method. T he study population consisted
of all male and female employees of all agencie in sport and
youth Hormozgan Province using non-random sampling as a
purposive sample of 95 individuals were selected as sample
for the study. utilized tools of this research were the
organizational structure questionnaires of Robin's (1987)
and participative management questionnaire derived from
Nazari kemishani (1384). the content and validity of which
was accredited by 10 professors of sports management in the
field of organizational behavior. and its reliability was
studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as
0.90 and 0.87 respectively. T o analysis the data, Pearson
correlation test, factor analysis and structural equation
modeling in SPSS and LISREL used was. T he research
findings showed that the organizational structure
(Complexity, formality and concentration) a significant
inverse relationship between the level (P ≥0 / 01) there.
Effect of participative management complexity 50 percent
and reverse (absolute value of a significant number 3/33),
Recognize the collaborative management and reverse the
effects of the 55%. (Absolute value of a significant number
2/37) and Effect of participative management concentration
89 percent and reverse (absolute value of a significant
number 5/14) is. Also the three dimensions of organizational
structure by 63 percent Participatory management, explain.
So we can say the organizational structure is an important
factor in collaborative management and the importance o f
participatory management the staffs of sport and youth
organization of Hormozgan should be considered.

چکيده
هدف پژوهش بررسی نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در اداره
 توصیفی و از نوع، روش پژوهش.کل ورزش و جوانان استان هرمزگان میباشد
 جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مرد و زن اداره کل.همبستگی و به شیوه میدانی بود
ورزش و جوانان استان هرمزگان که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند
 بزارهای استفاده شده در. نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند34
) و پرسشنامه مدیریت1391( پژوهش نیز پرسشنامهی ساختار سازمانی استیفن رابینز
) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی هر یک از1995( مشارکتی نظری کمیشانی
. تن از اساتید مدیریت ورزشی در حوزه ی رفتار سازمانی رسید11 پرسشنامه ها به تأیید
 تحلیل عاملی و مدل، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون،برای تجزیه و تحلیل داده ها
 نتایج ضریب همبستگی. استفاده شدLisrel  وSPSS معادالت ساختاری در نرم افزار
 رسمیت و تمرکز) با مدیریت،پیرسون نشان داد که بین ساختار سازمانی (پیچیدگی
مشارکتی در بین کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان هرمزگان رابطه معکوس و
 نتایج اثر پیچیدگی بر مدیریت مشارکتی. ≥ ) وجود داردP1/11( معنیداری در سطح
 اثر رسمیت بر مدیریت،)9/99  درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری41 برابر
) و اثر تمرکز2/91  درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری برابر44 مشارکتی برابر
)4/15  درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری برابر93 بر مدیریت مشارکتی برابر
 درصد از مدیریت مشارکتی39  همچنین هر سه بعد ساختار سازمانی به میزان.میباشد
را تبیین مینمایند بنابراین میتوان گفت ساختار سازمانی یکی از فاکتورهای مهم در
مدیریت مشارکتی است و باید اهمیت مدیریت مشارکتی در بین سازمان ورزش و جوانان
.استان هرمزگان در نظر گرفته شود
واژه هاي کليدي
 هرمزگان. ورزش و جوانان، کارکنان، مدیریت مشارکتی،ساختارسازمانی
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ساختار سازمانی و نیروی انسانی رکن اصلی یک سازمان
میباشند .ساختار سازمانی مناسب نقش مهمی در بهره وری هر
سازمان دارد و طرح ریزی صحیح هر ساختار ،موجب بهبود
عملکرد نیروی انسانی و باال رفتن بهره وری در آن خواهد بود.
در عصر حاضر برای بقا و حتی حفظ وضع موجود ،باید جریان
پویا و نوآوری را در ساختارهای سازمانی تداوم بخشید تا از رکود
و نابودی سازمان جلوگیری شود .همه سازمانها برای بقا نیازمند
اندیشههای نو و نظرات بدیع و تازهاند (.) 1
مدیران در سازمانها به منظور کسب اهداف و مقاصد ،ساختار
خاصی را طراحی میکنند تا به آنها کمک کنند ،در واقع میتوان
گفت ساختار سازمانی ابزاری است که مدیران را در رسیدن به
اهداف یاری میکند  .داشتن ساختاری متناسب با محیط و
بهرهگیری مناسب از فناوری اطالعات و ساختار سازمانی منعطف
از مهمترین ابزار و مقدماتی است که سازمانها باید در پی ایجاد
آنها باشند ( .) 13ساختار سازمان ،مهمترین نقش را در کارکرد
اثربخش سازمانهای امروزی ،از کارگاههای تعمیراتی کوچک
گرفته تا دولتهای ملی جوامع مختلف ایفا میکند ( .) 21رابینز
ساختار را به عنوان یکی از اجزای مهم سازمان میداند که
متشکل از سه عنصر پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز میباشد (.) 21
دفت  ،) 1339(1ساختار سازمانی را مجموعه ای از وظایف رسمی
واگذارشده به افراد و گروه ها ،روابط گزارش دهی رسمی ،از جمله
خطوط اختیار ،مسئولیت تصمیم گیری ،تعداد سطوح سلسله
مراتبی و محدودة کنترل مدیران و طراحی سیستم برای اطمینان
از هماهنگی مؤثر کارکنان در تمام بخش ها ،تعریف کرده
است( .) 1به اعتقاد برنز و استاکر  ،) 1331(2ساختار سازمانی دارای
دو بخش مکانیکی و ارگانیگی است .ساختار مکانیکی اصول
ثابتی دارد؛ محیط خارجی سازمان مشخص و ثابت است و هدف
ها کامالً تعریف شده ،فناوری یکنواخت و ساده و پیچیدگی،
رسمیت و تمرکز در حداکثر است .در ساختار ارگانیکی محیط
سازمانی انعطاف پذیر ،ارتباطات افقی ،هدف ها متنوع ،فناوری
پیچ یده و متغیر و پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز در حداقل است.
بنابراین می توان گفت که سازمان ها برای مشارکت بیشتر
کارکنان در تصمیم گیری ها و تحقق اهداف سازمانی خود نیازمند
ساختار ارگانیک هستند .مطالعات حاکی از آن است که در ساختار
های ارگانیک ،انسجام بین اعضا بیشتر می شود و افراد تمایل
بیشتری دارند تا مسئولیت کارهایی را که در حوزه اختیارات آنان
انجام شده است بپذیرند  .در رابطه با برخی از فعالیت ها ،تردیدی

نیست که این نوع ساختارها بیشتر مورد توجه و تأیید مدیریت
سازمان قرار می گیرد( .)21با توجه به مواردی که ساختار تعیین
میکند ،وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای ادارات کل
ورزش و جوانان ضرورت دارد .چرا که مدیران سازمان را در جهت
تحقق اهداف و استراتژی های سازمانی کمک و به عنوان یک
مزیت رقابتی عمل می کند و هنر مدیریت هر سازمان ایجاد
انگیزش و فراهم آوردن ساختار مناسب برای کارکنان است تا
آنها بتوانند قابلیتها و تواناییهای خود را به منصه ظهور
برسانند ( .)12در کشور ما هم با توجه به پیشرفت علم مدیریت
و استقرار مدیریت نوین در سازمانها و موسسات ،موضوع
مشارکت در امر مدیریت امروزه مورد توجه زیادی قرار گرفته
است ( .)23استقرار یک نظام مشارکتی ،نیازمند یک سری پیش
نیاز است که مدیران باید آنها را مورد توجه قرار دهند .تقویت
اهداف ،ارزش ها و اولویت ها ،انتقال اطالعات ،تبیین مسؤولیت
ها ،محدودیت ها و انتظارات ،تعریف فرایند تصمیم گیری ،برنامه
ریزی آموزش مشارکت ،تعدیل شرایط محیطی سازمانی ،ایجاد
فرهنگ مشارکتی و مشخص ساختن ساختار مشارکت از جمله
پیش نیازهایی است که در موفقیت سیستم مشارکتی نقش
بسزایی دارد(.)19
یکی از راهکارهایی که اغلب مدیران برای غلبه بر مشکالت
استفاده میکنند تا در برابر آنها از هم نپاشند؛ استفاده کردن از
مشارکت کارکنان است ( .)9مدیریت مشارکتی یکی از
روشهای مدیریت منابع انسانی است که به منظور حفظ حیثیت
انسانی و بهبود کار به کار گرفته میشود .اهمیت مدیریت
مشارکتی تا بدان حدی است که دانش پژوهانی همچون لی
پرستون و جیمز پست یک دهه قبل مشارکت را «سومین
انقالب» در مدیریت خواندند ،نخستین انقالب پدید آمدن سلسله
مراتب سازمانی و دومین انقالب جدایی مدیریت از مالکیت و
حرفهای شدن آن بوده است ( .)99شاقلی (  )2111مدیریت
مشارکتی را فرایندی میداند که در آن زیردستان در تصمیم
گیری به میزان قابل توجهی با مدیران خود شریک میشوند؛ و
از طریق استفاده عاقالنه از مدیریت مشارکتی ،مدیران با تکیه بر
تخصص جمعی ،تجربه و عقل کارکنان خود تصمیم گیری می
کنند ( .)91به اعتقاد گونو  ،) 2112( 9سبک شخصیت مدیریت
مشارکتی ،اصلی است که بر اساس آن مدیران باید اعتماد کامل
را در میان زیردستان داشته باشد ،و بسیاری از تصمیم گیری ها
از طری ق مشارکت گروه ساخته شده باشد ( .) 11کیم )2112( 5
مدیریت مشارکتی را فرآیند اثرگذار میداند که در آن افراد بدون
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توجه به نابرابری در سلسه مراتب سازمانی در تصمیم گیری
شرکت میکنند(.) 11
از جمله نهادهای که امروزه نقش مهمی در توسعه و تعمیم ورزش
و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد جامعه دارند
ادارات ورزش و جوانان میباشد .ورزش و سازمانهای ورزشی
همانند دیگر سازمانها برای اینکه بتوانند به اهداف و مقاصد خود
دست یابند نیاز به در بر گرفتن شیوه مدیریتی کارآمد و موفق
دارند .مدیریت ورزش و سازمانهای آن همانند دیگر سازمانها
از اهمیت خاصی برخوردار است .پویایی سازمانی در گرو پدید
آمدن فضای مناسب و مطلوب ،اعتماد و مسئولیتپذیری و تقویت
مدیریت مشارکتی است و در این راستا مهمترین منابع انسانی
ی عنی سرمایه انسانی متعهد و سالم پرورش پیدا میکند که با
وفاداری و وابستگی با سازمان و حفظ ارزشهای آن تحقق
اهداف را سامان میدهد ( .) 23تربیت بدنی و ورزش نیز همراه با
پیشرفت علم و دانش و تغییر نیاز های مخاطبان خود ،تغییرات
شگرفی را پذیرا شده است .این تغییرات بر روند کاری سازمان -
های متولی امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش تأثیرات فراوانی
گذاشته است .بنابراین در این شرایط متحول بیشترین تأکید بر
تالش و کوشش مدیران ادارات ورزش و جوانان است تا سازمان
خود را برای انجام تغییرات مناسب به منظور پاسخگویی به فعل
و انفعاالت محیطی آماده سازند چرا که تداوم سازمان ،درگرو
هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و نیز اصالح و بهبود
روشهای حصول این اهداف است .بدون بازسازی ،سازمان
نمیتواند دوام زیادی بیاورد و تغییر ،خالقیت و نوآوری برای بقای
هر سازمانی الزم است( .)24در همین راستا تحقیقات متعددی در
خصوص نقش ساختار سازمان و مدیریت مشارکتی بر عملکرد
کارکنان و سازمان انجام شده به عنوان مثال خداپور بناب ()1935
در تحقیق خود به این نتایج دست یافتند :بین ساختار سازمانی با
مدیریت مشارکتی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد .بین
ساختار سازمانی با پیچیدگی را بطه معنی داری وجود ندارد.
همچنین بین رسمیت و تمرکز با مدیریت مشارکتی رابطه
معکوس و معنی دار وجود دارد .از بین ابعاد ساختار سازمانی بعد
رسمیت بیشترین تاثیر را بر مدیریت مشارکتی داشته است (.) 14
کاظمی ( ) 1939در تحقیق خود مشخص کرد که رسمیت،
مهمترین بعد از بین ابعاد ساختاری در شهرداری منطقه  9تهران
بوده است ( .) 15حیدری ( ) 1931در تحقیق خود با عنوان ارتباط
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

مازندران ارتباط معنیداری وجود دارد ( .) 11خدادادی و ترابی
( )1993در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی با
مدیریت مشارکتی در اداره کل تربیت بدنی استان زنجان
پرداختند و نشان دادند که بین ساختار سازمانی و مدیریت
مشارکتی در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان زنجان
ارتباط معنی داری وجود دارد .همچنین بین مولفه های ساختار
سازمانی شامل پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز با مدیریت مشارکتی
رابطه معنی داری وجود دارد ( .) 13صحرانورد گرگری و اسدالهی
( ) 2115در تحقیقی نشان دادند که هیچ رابطه بین کارآفرینی و
پیچیدگی سازمانی نیست اما رابطه منفی و معنادار میان
کارآفرینی و رسمیت وجود دارد .هر چقدر رسمیت در سازمانی
کمتر باشد میزان خالقیت و کارآفرینی در بین کارکنان باالتر
میرود ( .) 29فروقانی و رحیمی علیآبادی ( ) 2115در بررسی
ارتباط بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش در میان مدیران
دانشگاه مازندران به این نتایج دست یافتند :بین پیچیدگی و خلق
دانش رابطه معنی داری وجود ندارد؛ بین رسمیت با خلق دانش و
انتقال دانش ارتباط معنیدار وجود دارد؛ و در نهایت بین تمرکز و
خلق و انتقال دانش رابطه معنیدار وجود دارد ( .) 3نجفی تیره
شعبان کاره و رستگاری ( ) 2112در تحقیقی با عنوان بررسی
ارتباط بین ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی در بین کارکنان
سازمان ورزش در ایران به این نتیجه رسید که ساختار سازمانی
یکی از فاکتورهای موثر در مدیریت مشارکتی است ( .) 29جدیدی
( ) 1932در تحقیقی با ع نوان ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت
مشارکتی در ادارات ورزش و جوانان اسان آذربایجان شرقی به
این نتیجه رسید که نشان دادند که بین ساختار سازمانی و
مدیریت مشارکتی ارتباط معنی داری وجود دارد .همچنین بین
مولفه های ساختار سازمانی شامل پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز با
مدیریت مشارکتی رابطه معنی داری وجود دارد( ) 19بنزر  1و
همکاران( ) 2111در تحقیقی با عنوان نقش ساختار سازمانی در
آمادگی برای تغییر نشان دادند که ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت،
تمرکز ،پیچیدگی) در آمادگی برای تغییر کارکنان نقش دارد(.) 4
القطونه  ) 2115(2در تحقیقی با عنوان نقش ساختار سازمانی بر
سازماندهی تعهد کارکنان در اردن به این نتیجه رسید که ساختار
سازمانی بر تعهد کارکنان تاثیر دارد و رسمیت بیشترین تاثیر بر
تعهد سامانی دارد(.)1
مشارکت و ارج نهادن به کارهای گروهی موجب تجمع افکار و
تواناییها و انجام کلیه امور به به ترین وجه است .اگر سازمانها
خواهان نیل به چنین نتیجهای هستند ناگزیر بایستی در پی ایجاد
انگیزه و جلب مشارکت کارکنان خود برآیند و این مهم زمانی

1. Benzer

2. Al-Qatawneh
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میسر است که باور داشته باشند انسانها در فرایند کار ،نه به
عنوان ابزار و وسیله ،بلکه به عنوان عامل مؤثر در تحقق اهداف
سازمانی هستند و به گونهای باآنها رفتار نمایند که کار را بار
تلقی نکنند ،بلکه از کار لذت ببرند و پذیرای مسئولیت باشند و
در جهت بهبود آن بکوشند .مدیریت مشارکتی در دنیای صنعتی
کنونی از آن به عنوان انقالبی در عرضه شیوههای گوناگون
مدیریت یاد میشود ،یک نظام نوین مدیریتی است که تحوالت
کیفی عمیقی را در اداره امور سبب شده و به منابع انسانی که
پربهاترین و غیر مستهلکترین سرمایه سازمان است توجه کافی
دارد ( .) 5-91ضعف در شیوة مدیریتی و عدم تناسب این شیوه
با ساختار سازمان و تغییرات محیطی موجبات شکست سازمان
را در رسیدن به اهداف اصلی و اساسی شان می شود و در عین
حال اتخاذ شیوة مدیریتی متناسب که به طور انعطاف پذیر به
تغییرات مهم داخلی و خارجی سازمان پاسخگو باشد ،زمینة رشد
و ترقی سازمان و در نتیجه شکوفایی ورزش کشور را فراهم
میسازد .یکی از سبکهای مدیریتی که میتواند به رشد و
توسعة سازمانها کمک کند ،مدیریت مشارکتی است ( .) 9توسعة
مشارکت کارکنان در سازمان مزایایی برای سازمان در پی دارد و
از جمله مشارکت در تصمیم گیری مربوط به کار باعث میشود،
احساس تعلق و مالکیت او نسبت به کار و سازمان بیشتر گردد و
در نتیجه احتمال پیدایش هنجارهای گروهی و پشتیبانی از کار
و سازمان افزایش می یابد .همچنین با مشارکت اعضا در امور،
عقاید و نظرات مدیریت مقبولیت بیشتری پیدا میکند ،همکاری
با مدیریت بیشتر میشود ،موارد ترك خدمت و غیبت از کار
کاهش مییابد و تغییر و تحوالت در سازمان با سهولت بیشتری
پذیرفته می شود(.)22
ساختارسازمانی تعیین کننده نحوه ارتباطات ،تصمیمگیری و
گزارش دهی و گزارشگیری و سلسله مراتب اختیارات است و
شناسایی آن منعکس کننده شمای کلی سازمان میباشد .با توجه
به شورایی بودن امور و حمایت از نوعی جلب مشارکت افراد در
تصمیمگیریها ،محقق به رابطه مدیریت مشارکتی و ساختار
سازمانی خواهد پرداخت .با توجه به مواردی که ساختار تعیین
می کند ،وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای اداره تربیت
بدنی ضرورت دارد .چرا که در نهایت همه تصمیمات در زمینه
برنامهریزی ،سازماندهی ،هماهنگی و ک نترل روی ساختار پیاده
میشود و ساختار باید قدرت تحقق این تصمیمات را به نحو
شایسته و بایستهای دارا باشد .محقق در پی بررسی این ارتباط
برای دستیابی به یک ساختار متناسب و اثر بخش در مدیریت
مناسب ورزش و جوانان استان هرمزگان است ،اینجاست که
طراحی ساختار بهینه و مناسب ضرورت مییابد و این سوال
مطرح میشود که ارکان اساسی ساختار سازمانی در اداره کل

ورزش و جوانان استان هرمزگان برای مدیریت مشارکتی مطلوب
به چه صورتی باید باشد؟ آیا رابطهای بین ساختار سازمانی
( پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز) با مدیریت مشارکتی در اداره کل و
ادارات ورزش و جوانان استان هرمزگان وجود دارد؟
روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی،
همبستگی و تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
استان هرمزگان میباشد و تعداد جامعه آماری تحقیق  31نفر
بوده است .که با استفاده از روش نمونه غیر تصادفی هدفمند
تعداد  31پرسشنامه در بین آزمودنیها پخش نموده که با ریزش
 2پرسشنامه تعداد  34پرسشنامه برگشت داده شد.
برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه ساختار سازمانی
استاندارد شده استیفن پی رابینز ( ) 1391برای تعیین ساختار
سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان انتخاب
گردید .این پرسشنامه شامل  25سوال و  9زیرمقیاس میباشد
که از سوال  1تا  1مربوط به پیچیدگی 9 ،تا  15مربوط به رسمیت
و از سوال  14تا  25مربوط به زیرمقیاس تمرکز میباشد.
پرسشنامه حاضر در طیف پنج گزینهای لیکرت امتیازبندی شده
است.
پرسشنامه مدیریت مشارکتی استاندارد کمیشانی ( ) 1995شامل
 3سوال بوده و در طیف پنج گزینه ای لیکرت امتیازبندی شده
است و جواب سواالت شامل خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد ،که به ترتیب از یک تا پنج امتیاز گذاری شدهاند (برای خیلی
کم امتیاز یک و برای خیلی زیاد امتیاز پنج) .روایی هر دو
پرسشنامه مورد تأیید اساتید متخصصان رشته مدیریت ورزشی
قرار گرفته است و برای سنجش میزان پایایی نیز از روش آلفای
کرونباخ استفاده شده است .پایایی آن را در یک مطالعه مقدماتی
بر روی  91نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
هرمزگان و با روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های ساختار
سازمانی و مدیریت مشارکتی به ترتیب  1/31و  1/91محاسبه
کرده است .برای توصیف متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش
حاضر از آمارهای توصیفی شامل میانگین ،درصدها ،واریانس و
انحراف استاندارد استفاده شده است .برای آزمون فرضیه های
آماری تحقیق با توجه به برقراری مفروضه های خطی بودن،
نرمال بودن ،همگنی واریانسها و استقالل نمرهها که با استفاده
از آزمون کالموگراف اسمیرنف بدست آمد از آمار استنباطی،
ضریب همبستگی پیرسون و آز مون رگرسیون همزمان ،استفاده
شده است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  spssنسخه
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 13و برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل یابی معادالت
ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه  9/9استفاده شده است
یافتههای تحقیق
برای سنجش جمعیت شناختی اعضای نمونه 3 ،سوال مطرح شد.
نتایج نشان داد که از بین  111نفر پاسخگو ،اکثریت افراد مرد
( 33درصد) ،بین  91تا  94سال ( 93درصد) ،دارای سابقه خدمت
بین  1تا  11سال ( 43درصد) ،متأهل ( 12درصد) ،دارای
تحصیالت لیسانس ( 92درصد) و قراردادی میباشند ( 49درصد).
برای بررسی فرضیات تحقیق از مدلیابی معادالت ساختاری با
نرم افزار لیزرل  9/9استفاده شده است .به دلیل اینکه پیش فرض
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معادالت ساختاری نرمال بودن دادهها میباشد ،لذا از آزمون
کولموگروف -اسمیرنف برای تشخیص نرمال بودن دادهها
استفاده گردید .اگر سطح معناداری در این آزمون بیشتر از 1/14
باشد به معنای تأیید نرمال بودن دادهها میباشد .با توجه به نتایج
تمامی متغیرها از توزیعی نرمال برخوردارند .همانگونه که در
جدول شماره  1نمایش داده شده است ،مولفه پیچیدگی بیشترین
نمره میانگین ( )9/31و مولفه رسمیت بیشترین پراکندگی
(انحراف معیار باالتر) ( ) 1/95را به خود اختصاص دادهاند .این امر
نشان دهنده آن است که در شرکت مورد بررسی ،از نظر کارکنان
سازمان پیچیدگی بیشتری وجود دارد.

جدول  .1شاخص ها ی توصیف ی و ضریب همبستگ ی پیرسون بین متغیرها ی متغیرها ی تحقیق
متغیر

ساختار سازمانی
مدیریت مشارکتی
پیچیدگی
رسمیت
تمرکز

میانگین

9/21
2/22
9/31
2/22
9/39

انحراف
معیار

ساختار

مدیریت

سازمانی

مشارکتی

1

** -1/43
1

1/23
1/92
1/19
1/95
1/91
** همبستگی در سطح  1/11معنادار میباشد

نتایج تحلیل همبستگی نیز همبستگی معکوس و معناداری بین
ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی ( ) -1/43در سطح اطمینان
 33درصد نشان میدهد .همچنین همبستگی بین ابعاد ساختار
سازمانی با مدیریت مشارکتی ارتباط معکوس و معنادار میباشد.
مدل ساختاری :پس از آزمون مدلهای اندازه گیری الزم
است تا مدل ساختاری که نشان دهنده ارتباط بین

پیچیدگی
**1/115
**-1/425
1

رسمیت
** 1/992
** -1/491
** -1/122
1

تمرکز
** 1/151
** -1/344
** 1/449
** -1/115
1

متغیرهای مکنون تحقیق است ،ارائه شود .با استفاده از
مدل ساختاری میتوان به بررسی فرضیه های تحقیق
پرداخت .مدل ساختاری تحقیق با کاربرد نرم افزار لیزرل
نسخه  8 /8انجام شد .مدل در حالت تخمین استاندارد
(ضرایب استاندارد) و ضرایب معناداری (عدد معناداری ) در
نمودارهای شماره  1و  2نشان داده شده است.

نمودار  -1مدل تحقیق در حالت ضریب استاندارد
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نمودار  .2مدل تحقیق در حالت عدد معناداری
همانطور که در نمودار شماره  1مالحظه میشود ،مدل از نظر
شاخص¬ های تناسب در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ زیرا نسبت
کای دو بر درجه آزادی برابر با  2/123و کوچکتر از مقدار مجاز
 9و مقدار  RMSEAنیز کوچکتر از مقدار مجاز  1/19است
( .)1/119سایر شاخصهای برازش مدل کلی در جدول  5آورده
شده است .با توجه به مدل کلی تحقیق میزان اثر ساختار سازمانی

بر مدیریت مشارکتی برابر  -1/11برآورد شد که با توجه به قدر
مطلق عدد معناداری این میزان ( ) 1/21معنادار میباشد .این بدین
معناست که ساختار سازمانی با ویژگیهای مورد بررسی که
پیچیدگی ،تمرکز و رسمیت میباشند اثر منفی بر مدیریت
مشارکتی در سازمان دارد .در نمودار شماره  9و  5فرضیات فرعی
تحقیق آزمون شدهاند.

نمودار  .9مدل فرع ی در حالت تخمین استاندارد

نتایج آزمون مدل اصلی و فرعی تحقیق در جدول  2آورده شده
است .طبق نتایج اثر پیچیدگی بر مدیریت مشارکتی برابر 41
درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری  ،) 9/99اثر رسمیت
بر مدیریت مشارکتی برابر  44درصد و معکوس (قدر مطلق عدد
معناداری برابر  ) 2/91و اثر تمرکز بر مدیریت مشارکتی برابر 93
درصد و معکوس (قدر مطلق عدد معناداری برابر  ) 4/15میباشد
که در هر سه فرضیه میزان قدر مطلق عدد معناداری بیشتر از
 1/33بوده و بنابراین فرضیات در سطح اطمینان  34درصد تأیید
میشوند  .این بدین معناست که با افزایش پیچیدگی ،رسمیت و

تمرکز روند مدیریت مشارکتی در سازمان کاهش پیدا میکند.
همچنین هر سه مولفه های پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز با
همدیگر به میزان  39درصد از مدیریت مشارکتی را تبیین
مینمایند و مابقی به متغیرهایی برمیگردد که در این مطالعه
لحاظ نشده اند .با توجه به جدول  5میزان شاخصهای برازش
تطبیقی ( ) NFI ,CFI ,IFI RFIباالتر از  1/3و مطلوب
میباشد .میزان  SRMRنیز کمتر از  1/19و مطلوب است
( .) 1/141بنابراین مدل در کل از نظر برازش در وضعیت مناسبی
میباشد.

نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

جدول  .2نتایج اجرا ی مدل ساختار ی میان متغیرها ی مدل مفهوم ی

فرضیهها
ساختار سازمانی مدیریت
مدیریت
پیچیدگی
مدیریت
رسمیت
مدیریت
تمرکز

ضریب استاندارد
مشارکتی
مشارکتی
مشارکتی
مشارکتی

-1/11
-1/41
-1/44
-1/93

عدد معناداری ضریب همبستگی چندگانه نتیجه
-1/21
-9/99
-2/91
-4/15

1/919

تأیید
تأیید
تأیید

X2 = 111/45 df= 49 RMSEA= 1/119
NFI= 1/33CFI=1/39
1/94 AGFI= 1/39 GFI= 1/141 SRMR= 1/35
RFI= 1/39
بحث و نتیجهگیری
از جمله سازمانهایی که امروزه نقش مهمی در توسعه و تعمیم
ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد جامعه
دارند اداره ورزش و جوانان میباشد .ورزش و سازمانهای ورزشی
همانند دیگر سازمانها برای اینکه بتوانند به اهداف و مقاصد خود
دست یابند نیاز به در بر گرفتن شیوه مدیریتی کارآمد و موفق
دارند ( .) 25مدیریت ورزش و سازمانهای آن همانند دیگر
سازمانها از اهمیت خاصی برخوردار است .چرا که ضعف در شیوه
مدیریتی و عدم تناسب این شیوه با ساختار سازمان موجبات
شکست این سازمانها در رسیدن به اهداف خود را فراهم
میسازد .مدیریت مشارکتی در واقع ترکیبی از چندین نظریه
مدیریتی است که اصل اساسی در این مدل رهبری ،درگیر کردن
همه کارکنان و مدیران به طور فعال در یک هدف مشترك است،
به طوری که ،این هدف کلی باید توسط هر یک از افراد تعریف
و فهمیده شود.) 29( .
در بررسی نتایج پژوهش حاضر بین ساختار سازمانی و ابعاد آن با
مدیریت مشارکتی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
هرمزگان رابطه معکوس و معنیداری مشاهده گردید .این نتیجه
با نتایج تحقیقات خداپور بناب همسو است این محقق در پژوهش
خود به این نتایج دست یافتند :بین ساختار سازمانی با مدیریت
مشارکتی رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد .بین ساختار
سازمانی با پیچیدگی رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین بین
رسمیت و تمرکز با مدیریت مشارکتی رابطه معکوس و معنی دار
اشاره دارد که با نتایج تحقی ق همخوانی دارد ( .)14با نتایج تحقیق
خدادادی و ترابی نیز همسو است زیرا آنها نشان دادند که بین
ساختار سازمانی و مدیریت مشارکتی در بین کارکنان اداره کل
تربیت بدنی استان زنجان ارتباط معنی داری وجود دارد .همچنین
بین مولفه های ساختار سازمانی شامل پیچیدگی ،رسمیت و
تمرکز با مدیریت مشارکتی رابطه معنی داری وجود دارد (.) 13
همچنین با با پژوهش نجفی تیره شعبان کاره و رستگاری همسو

است این پژوهشگران در تحقیقی به این نتیجه رسید که ساختار
سازمانی یکی از فاکتورهای موثر در مدیریت مشارکتی است
( .) 29با تحقیق جدیدی نیز همسو است این محقق در پژوهش
خود به این نتیجه رسید که نشان دادند که بین ساختار سازمانی
و مدیریت مشارکتی ارتباط معنی داری وجود دارد()19
در تبیین این نتایج باید عنوان داشت که طراحی ساختار مناسب
در تعیین عملکرد سازمانی بسیار تعیین کننده است و باعث
تسهیل در تصمیم گیری ،واکنش مناسب به محیط و حل
تعارضات می شود( .) 3نتایج تحقیقات نیز بر نقش ساختار سازمانی
بر عملکرد سازمان و کارکنان تاکید دارند .بنزر و همکاران در
تحقیقی با عنوان نقش ساختار سازمانی در آمادگی برای تغییر
نشان دادند که ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت ،تمرکز ،پیچیدگی)
در آمادگی برای تغییر کارکنان نقش دارد( .) 4القطونه در تحقیقی
با عنوان نقش ساختار سازمانی بر سازماندهی تعهد کارکنان در
اردن به این نتیجه رسید که ساختار سازمانی بر تعهد کارکنان
تاثیر دارد و رسمیت بیشترین تاثیر بر تعهد سامانی دارد(.)1
صحرانورد گرگری و اسدالهی در تحقیقی نشان داد که هیچ رابطه
بین کارآفرینی و پیچیدگی سازمانی نیست اما رابطه منفی و
معنادار میان کارآفرینی و رسمیت وجود دارد .هر چقدر رسمیت
در سازمانی کمتر باشد میزان خالقیت و کارآفرینی در بین
کارکنان باالتر میرود ( .) 29فروقانی و رحیمی علیآبادی در
مطالعه خود به این نتایج دست یافتند؛ بین پیچیدگی و خلق دانش
رابطه معنیداری وجود ندارد؛ بین رسمیت با خلق دانش و انتقال
دانش ارتباط معنی دار وجود دارد؛ و در نهایت بین تمرکز و خلق
و انتقال دانش رابطه معنیدار وجود دارد (.)3
باید عنوان داشت وجود رابطه منفی بین ساختار با مدیریت
مشارکتی حاکی از آن است که چنانچه ادرات ورزش و جوانان
استان هرمزگان در پی مشارکت کارکنان خود هستند با
ساختارهای حاکم بر سازمان خود قادر به پیشرفت در زمینه
مدیریت مشارکتی نخواهند بود و باید در ساختارهای فعلی خود
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تجدیدنظر کرده و ساختاری که قادر به پوشش دادن مدیریت
مشارکتی باشد را به کار گیرند زیرا ساختار متناسب و دارای
پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز مناسب زمینه مشارکت بیشتر و
فعالتر کارکنان و نیروی انسانی سازمان ،شکوفایی خالقیتها و
درگیری مهمترین منابع سازمان با مسائل روز سازمان و مدیریت
را دارد .بنابراین با مطالعه پژوهشهای انجام شده که مشارکت
را سبب افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد و ساختاری ارگانیک
را باعث میشود ،لزوم اعمال مدیریت مشارکتی در ادارات کل
ورزش و جوانان را میطلبد .در تبیین این مطلب میتوان چنین
بیان کرد که در ادرات ورزش و جوانان استان هرمزگان
واحدهای سازمانی با پیچیدگی کمتر مدیریت مشارکتی بیشتری
را در بین افراد سازمان به دنبال خواهد داشت .بنابراین برای
افزایش مشارکت نیروی انسانی در سازمان و ادارات ورزش و
جوانان ،میزان کمی از پیچیدگی پیشنهاد میشود.
از سویی دیگر افزایش رسمیت در ادرات ورزش و جوانان باعث
به وجود آمدن تشریفاتی زاید ،وقت گیر که نتیجهای جزء کاهش
بهرهوری نخواهد داشت میشود .کاهش رسمیت در این ادارات
باعث میشود تا زمینه بروز استعدادها و تواناییهای کارکنان
محیا شود که این امر موجبات پیشرفت سازمان و راهی برای نیل
به اهداف سازمانی را فراهم میسازد  .وجود تمرکز در
تصمیمگیری سازمانی باعث افزایش سلسله مراتب ،ارتباطات
عمودی ،کنترل و نظارت شدید و مقررات انعطاف ناپذیر میشود
که همگی این موارد باعث کاهش مشارکت نیروی انسانی در
سازمان خواهد شد که سازمان ورزش و جوانان نیز از این قاعده
مستثنی نیستند.
با توجه به نتایج این تحقیق در مورد ارتباط منفی بین تمرکز و
مدیریت مشارکتی باید عنوان داشت که ،تمرکز کم در
تصمیمگیری باعث افزایش تفویض اختیار و مشارکت افراد
میشود که گرایش به طرف یک طراحی انسانی را دارد .وجود
تمرکز در تصمیمگیریها و رسمیت آنها در فرآیندها و روابط
کاری ،مانع خلق اندیشه های جدید میشوند؛ در حالی که توزیع
قدرت و انعطاف پذیری ها موجب افزایش مشارکت کارکنان در
سازمان شده که خلق اندیشههای پیچیده را در سازمان تسهیل
مینماید ( .) 14اسپریتزر و دانسون  )2119( 1اعتقاد دارند ساختار
سازمانی با تمرکز باال موجب دلسردی کارکنان در ارتباط دهی و
تصمیم گیری می شود؛ خطاهای کارکنان مورد سرزنش و عتاب
قرار می گیرد و در نتیجه افراد در مقابل تغییر مقاومت می
کنند(.)92
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ضرورت ایجاد تغییراتی در این زمینه در ادراه ورزش وجوانان
استان هرمزگان به لحاظ کاهش میزان قوانین و مقررات اضافی
و حضور فضای آزاد بیشتر برای تصمیم گیری های آزادانه در
بخش های ستادی سازمان و در نهایت ارائة مشاوره های
تخصصی و سازنده به بخش های اجرایی احساس میشود .در
این خصوص ،مدیران این سازمان می تواند با بازبینی استانداردها
و قوانین کاری و تعدیل آنها فضای الزم را برای انجام مشارکت
کارکنان بیشتر کند .اداره کل ورزش و جوانان به دلیل داشتن
سلسله مراتب فرماندهی ،حیطه کنترل وسیع ،ارتباطات عمودی
و  ...از ساختار مکانیکی تبعیت مینماید ،اما با رشد فناوریهای
جدید که به عنوان عوامل واسطه بر ساختار تأثیرگذار است و هم
چنین نوع مأموریتهای سازمانی ،تعدیل نیروها و  ...وجود
ساختارهای ارگانیک و پویا در جهت بهبود عملکرد کارکنان و
مشارکت هر چه بیشتر کارکنان مؤثر خواهد بود .با استفاده از
ساختارهای ارگانیکی و منعطف ،قدرت عمل کارکنان افزایش
مییابد و در نهایت باعث بهبود عملکرد کارکنان و سازمان
میشود .به این منظور مدیران میتوانند با شفاف سازی اهداف و
تصریح روشن وظایف ،نقشها و انتظاراتی که سازمان و مدیر از
کارکنان دارند ،احساس توانمندی را در آنان تسهیل کنند،
واگذاری وظایف به کارکنان با توجه به ویژگیها و توانمندیهای
حرفه ای آنها انجام گیرد؛ در وظایف محول شده به کارکنان،
چارچوبهای محکم و مکانیکی تعریف نشود و با تفویض بیشتر
اختیارات ،اعمال سیستم مدیریت مشارکتی و با درگیر کردن
بیشتر کارکنان آنها را به اهمیت وظایف و نقششان آگاه سازند
و احساس مؤثر بودن و قبول مسئولیت را در آنان تقویت کنند .با
اقداماتی مانند طراحی مجدد مشاغل از طریق ترکیب ویژگیهای
مشاغل نظیر استقالل ،بازخورد و تنوع وظایف ،میتوانند مشاغل
را برای کارکنان جذابتر ،بامعناتر و چالشیتر کنند که این امر
میتواند به سطح باالتری از مدیریت مشارکتی منجر شود.
ساختار سازمانی موجود ،بازنگری شود و وظایف تعدیل شده و
مشاغل موازی و اضافی حذف و مشاغل مورد نیاز جایگزین شود.
مدیران سازمان با در نظر گرفتن عوامل محتوایی اقتضایی مانند
راهبرد ،فناوری ،محیط و طرح سازمانی از ترکیب ساختار
ارگانیکی و مکانیکی به طور همزمان استفاده کنند .ساختار
مکانیکی را برای وظایف روتین و تکراری به کار گیرند تا از
اثربخشی عملیات اطمینان حاصل کنند و از ساختار ارگانیکی که
شبکه ای انعطاف پذیر است ،برای پشتیبانی از فعالیتهای
نوآورانه ،استفاده کنند.

نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی در اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان
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و از لحاظ عدم تمرکز و واگذاری اختیارات در سطح باالیی قرار
 بطوریکه مدیریت مشارکتی باعث کاهش پیچیدگی.داشته باشد
در سازمان شود و با توجه به نتایج تحقیقات پیشین نشان داده
شده که مدیریت مشارکتی از عوامل خالقیت محسوب میشود
و افزایش مدیریت مشارکتی خالقیت افراد سازمان را افزایش
 بنابراین طبق اهمیت مدیریت مشارکتی در ادارت.میدهد
ورزشی تهیه و بکار گیری یک ساختار مناسب سازمانی جهت
رشد ایدهها و کمک به توسعه ورزش ملی در سطوح مختلف در
.ادارات ورزش و جوانان ضروری به نظر میرسد

با توجه به نتایج بدست آمده ادارات ورزش و جوانان استان
هرمزگان باید اندازه کمی از رسمیت را در ساختار خود بکار برده
تا شاهد روابط بهتر و مشارکت بیشتر کارکنان آن در انجام
 همچنین وجود.کارهای روزمره و حل مسائل سازمان باشند
 باعث،پیچیدگی مناسبی جهت افزایش مشارکت افراد در سازمان
 رسمیت، با افزایش مشارکت.پیشبرد بهره اهداف سازمان میشود
و پیچیدگی در سازمان کاهش یافته و باعث عدم تمرکز بیشتر
، بنابراین مدیریت مشارکتی مناسب.در آن سازمان میشود
ساختاری است که از لحاظ پیچیدگی و رسمیت در سطح پایین
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