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 رانیا یهادانشگاه یورزش رانیمد نیدر ب یسازمان تیو موفق یسازمانساختار  نیارتباط ب یبررس
 . بابک عظیمی3   الیی. رضا ط2  . نسترن سلیمی1

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران. 1
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال. 3و  2
 

 مقدمه
های احتمالی و دستیابی به های ورزشی برای مقابله با تهدیدات محیطی، استفاده از فرصتالخصوص سازمانها علیدر عصر حاضر سازمان

های درونی را شناسایی کرده مسائل و ابعاد مختلف سازمانی را موشکافی نمایند، نقاط ها و توانمندیف سازمانی ناچارند ظرفیتاهدا
های حاضر که نقش مهمی در کلیه های ورزشی نیز به عنوان بخشی از سازمان(. سازمان1ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند )

(. 2کشند )باشد و مدیران ورزشی این بار را بر دوش میگی و خانوادگی افراد داشته نیز از این قائله مستثنی نمیابعاد اجتماعی، فرهن
مدیران ورزشی باید موجبات حرکت رو به جلو و نیز سیر صعودی دستیابی به اهداف سازمانی را در سازمان های ورزشی فراهم آورند 

های سازمانی و عوامل اثرگذار درون سازمانی نظیر: هدف ها، های سازمان، شناخت آسیبدفامروزه الزمه تحقق بخشیدن به ه (. 3)
(. محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سؤال و موضوع 2باشد )های مفید میپاداش، رهبری مکانیزم ،ساختار، ارتباطات

شش گانه درون سازمانی و ارتقا و موفقیت سازمان در بین مدیران  باشد که آیا بین قوت و ضعف عامل ساختار سازمانی از عواملمی
 های ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟ورزشی دانشگاه

 شناسیروش
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران ادارات  

گیری بصورت روش و نمونه N=nمراکز آموزش عالی کشور تشکیل داد که حجم نمونه برابر با جامعه آماری بود  تربیت بدنی دانشگاهها و
( و موفقیت/ ارتقا مقیمی ODQباشند. در این تحقیق نیز از دو پرسشنامه عوامل سازمانی )نفر می 66غیر تصاادفی هدفمند بود که جمعاً 

اساتید تأیید گردید و پایایی ابزار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عوامل  ( استفاده شد. روایی ابزار توسط1322)
بدست آمد. برای دست یابی به اهداف پژوهش ابتدا آمار استنباطی شامل  29291همچنین پرسشنامه موفقیت/ ارتقا   2993سازمانی 

تگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط متغییرها و آزمون چندگانه آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبس
 رگرسیون استفاده شد.

 هایافته
ی خطی بین متغیر مالک موفقیت سازمانی و متغیر پیش بینی کننده در این بخش از روش رگرسیون چندگانه برای تعیین وجود رابطه

بدست آمد، پس فرض اینکه رگرسیون معنی دار  2925کمتر از  sigر در جدول آنالیز واریانس مقدا )عامل ساختار( استفاده می کنیم.
 (.sig=0.026نیست را رد می کنیم )

 . )ضرایب رگرسیون(1جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب مانده ها بعد از پیش بینی

 Betaمدل(  )برآورد پارامتر های انحراف معیار برآورد B برآورد پارامتر() سطح معنی داری t)آماره آزمون( 

 29212 29232 29222 29193 29225 ساختار 

 

های مدل ( ، برای پارامتر مدل رگرسیون )عوامل( ، مقادیر برآورد پارامترها، انحراف معیار برآورد پارامترها، برآورد پارامتر1در جدول )
آمده است. نتایج رابطه خطی بین موفقیت سازمان با ها به دست داری برآرد پارامتررگرسیون استاندار شده، آماره آزمون و سطح معنی

( است که این سطح معنی داری وجود رابطه 29212داری نشان می دهد که سطح معنی داری عامل ساختار )عامل ساختار و سطح معنی
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ارتباط  ODQساختار (. پس فرض اینکه بین موفقیت سازمان و sig>0.05کند )ی خطی بین موفقیت سازمان و عامل ساختار را رد می
است. پس فرض نرمال  29253های هدف سطح معنی داری برابر اسمیرنف در داده-کنیم. آماره ی آزمون کولموگروفوجود دارد را رد می

پذیریم که اطمینان مطلوبی است.  نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین موفقیت سازمان با می 29922های هدف را با اطمینان بودن داده
است. سطح معنی  29222( و میزان همبستگی آن 29562داری را نشان داد که سطح معنی داری ضریب )مل ساختار و سطح معنیعا

 (.sig>0.05داری نشان داد که میزان ارتباط خطی بین موفقیت سازمان و عامل ساختار  بسیار کم می باشد )
ه بین عامل ساختار با موفقیت سازمانی در بین مدیران ورزشی دانشگاههای با توجه به نتایج بدست آمده معلوم شد کبحث و نتیجه گیری

ایران رابطه معناداری وجود ندارد.که می توان چنین نتیجه گرفت که به دلیل واضح نبودن سیاستها و استراتژی های مدیران و عدم 
بین ساختار و موفقیت سازمان وجود ندارد. که این  هماهنگی و هم سویی و حمایت از تالش های مدیران تربیت بدنی ارتباط معنی داری

بهترین اقدام برای اصالح و تقویت هر سازمانی ( مطابقت ندارد. 2225فرست ) (،1995(، زلف )2223نتایج با نتایج تحقیقات هیل )
سی عوامل سازمانی که ساختار گردد. لذا بررشناسایی و شناخت عوامل سازمان است که باعث عملکرد مؤثر و نهایتاً موفقیت/ ارتقا می

های این کند تا بتوان از طریق یافتههای کشور ایجاب میباشد، در بین مدیران ورزشی ادارات تربیت بدنی دانشگاهیکی از آن عوامل می
 تحقیق تصویر روشنی از آن ارائه داد.

 رانیا یهادانشگاه ی،ورزش رانیمد ی،سازمان تیموفق ی،سازمان: ساختار واژگان کلیدی
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