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 چکیده
روش  باشد.میساختار سازمانی پیشنهادی برای وزارت ورزش جمهوری اسالمی ایران  ۀارائهدف از انجام پژوهش حاضر، 

سنجش  یهاشاخص بررسی»در قسمت کمی از پرسشنامه  شکل کهبوده است. بدینکیفی( ی ـ )کم ترکیبیاین پژوهش، 

باز با خبرگان مدیریت و ورزش های نیمه( بهره گرفته شد و در قسمت کیفی از مصاحبه1990ز )نیراب «یساختار سازمان

اتید و خبرگان مدیریت ورزشی و پایایی از طریق یک مطالعه نامه توسط ده تن از اساستفاده گردیده است. روایی پرسش

مدیران و  راآماری در بخش کمی  ۀمقدماتی و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامع

تعداد  بهبدنی و علوم ورزشی شهر تهران ت علمی تربیتأاساتید و اعضای هی نیزکارشناسان وزارت ورزش و جوانان و 

 دهد کهنتایج نشان مینفر در نظر گرفته شد.  200برابر با براساس جدول مورگان و تعداد نمونه  نفر تشکیل دادند 420

بخش  ۀنفر از مدیران و کارشناسان خبر 47کشورهای منتخب شامل  ۀکنندهای ادارهپژوهش در سازمان ۀتعداد نمون

چهار معاون  :این ساختار شامل براین،عالوه .باشدمیورزش در کشورهای کانادا، استرالیا، انگلستان، کره جنوبی و ایتالیا 

موریت خود با أهرکدام براساس م که استای های ورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفهسای سازمانؤرنیز وزیر و 

تسهیل نیز سازی و تفکیک وظایف و کبتواند در چاد. ساختار پیشنهادی میندارها و نهادهای مربوطه تعامل خانهوزارت

 ثری داشته باشد.ؤخانه نقش مهای این وزارتموریتأانجام م

 

 سازمانی، وزارت ورزش، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز ساختارکلیدی:  واژگان
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 مقدمه
 توجهی بوده است.دستخوش تغییرات تشکیالتی قابل ورزش کشوربخش های اخیر، ها و سالدر دهه

بدنی در ایران پس انجمن ملی تربیتگردد که برمی( 1300ۀ )تشکیالتی ورزش در ایران به ده ۀسابق

بدنی به دو تربیت(، 1320) در سالپس از آن  تأسیس شد. از تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس

امور ورزش در ایران به  ،های بعددر سالو بدنی تفکیک شد ملی تربیتبخش وزارت فرهنگ و انجمن 

ملی المپیک و شورای ورزش بانوان  ۀبدنی و تفریحات سالم، کمیتسه بخش مجزای سازمان تربیت

های نخست از معاونت یکی به بدنی و تفریحات سالمسازمان تربیت( نیز 1350) در سال .تقسیم گردید

( با 1389) سالدر  . همچنین،دگردیبدنی تشکیل کل تربیت رۀادا ،در هر استانشد و  تبدیل وزیری

گیری شکل که گشت سیسأتوزارت ورزش و جوانان ، بدنی و سازمان ملی جوانانسازمان تربیتادغام 

گردید که با ساختار مطلوب برای تشکیالت ورزش کشور  یتشکیل ساختار به منجر این نهاد ۀزدشتاب

  داشت.توجهی قابل ۀفاصل

در تقسیم  و شدهنیعیتهای مأموریت درهماهنگی آن  ارزیابی یک ساختار، قدرت شاخص ترینمهم

؛ که از این دالیل باشدمی هماهنگی ضروری نیاز بهبنا بر دالیل مختلفی، ست. ا هاکارها و مأموریت

های سازمانی گوناگون، یا موقعیتتقسیم کار بین واحدهای مختلف توان به این موارد اشاره کرد: می

 ،هماهنگی ؛ لذا،ازمانیکدیگر و تحقق اهداف سهای کاری به بستگی و وابستگی واحدها و موقعیتهم

ساختن اجزای هر سازمان با یکدیگر های ساختاری و انسانی است که برای مرتبطای از مکانیزممجموعه

شود. گرفته می کارهو ب شده ها طراحیتحقق آن تسهیل در رسیدن به اهداف و تضمین جهت

کافی قدرت  ۀبه انداز بایستاند میگردیدهو خوب سازماندهی  اندهخوب طراحی شد ی کههایسازمان

ترین دلیل برای تجدید و متقن بهترین ،بروز ناهماهنگی ،بنابراین ؛در خود داشته باشند یهماهنگ

گردد که از بررسی این مفهوم مشخص می (.2 ،2012، 1باشد )الننبرگساختار یک سازمان می

مربوط به  بحث ا،لذ ؛مصداق دارد های ورزشیها از جمله سازمانسازمان ۀسازماندهی در کلی

باشد. اصل سوم قانون اساسی های ورزشی میسازماندهی و ساختار نیز از مباحث بنیادی در سازمان

بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح پرورش و تربیتوبر بهداشت، آموزشجمهور اسالمی ایران نیز 

 نیز بدنی و ورزش ودلیل اهمیت تربیتبههمچنین، دارد.  تأکید تسهیل و تصمیم آموزش عالی نیز و

اختصاص  هماقشار مختلف جامعه، قانون اساسی بخش مهمی از اصل سوم را به این م ۀزندگی روزمر

، باشدمیوزارت ورزش  ۀعهد ربدنی و ورزش در کشور ما بط به تربیتامور مربوبراین، عالوهداده است. 

بدنی و ورزش فعالیت تربیت موردهای دولتی درها و دستگاهمعنا نیست که سایر سازماناما این بدان

بدنی و مسئولیت تربیت ،وریفناپرورش و علوم، تحقیقات و وهای آموزشخانهد. وزارتنمستقل ندار

                                                           
1. Lunenburg 
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ها دیگر، اهمیت ورزش برای حکومتسویاز عهده دارند. بر ییآموزی و دانشجوبخش دانشورزش را در 

راستای بهبود وضعیت در یاهداف متنوع ،با استفاده از ورزش ؛ زیرا،چندان یافته استارزشی دو

صورت وجود مدیریت و ساختاری شود و دراقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رفاهی و سالمتی دنبال می

تا تشکیالت  در پی آن است در این پژوهش ، پژوهشگرلذا ؛دست پیدا کرد به این اهداف توانصحیح می

ارتباط آن با نیز وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران و ساختار سازمانی این سازمان و 

و اشکاالت و  نماید بررسی را باشندمیتأثیرگذار های چهارگانه بر ورزش ربط کههای ذیسازمان

جهت ایجاد مدلی را در باشد(تداخل وظایف یکی از آن موارد می)ها بین آنموجود های ناهماهنگی

پژوهشگر بر آن است تا جهت استفاده از تجارب کشورهای  ،همچنین .مطالعه قرار دهدمناسب، مورد

تی وزارت ورزش ایران با ساختار تشکیال ۀبا مقایس، ورزش ۀدارای ساختار سازمانی مناسب در حوز

استفاده از نقاط قوت ساختار تشکیالتی کشورهای موردنظر و پرهیز از تقلید صرف ، چند کشور جهان

برای ساختار تشکیالتی وزارت ورزش  متناسب با اوضاع و شرایط کشورالگوی مناسبی را و کورکورانه، 

  و جوانان جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد نماید.

های سازمانی تقسیم، ای است که فعالیتراه و شیوه، 1ساختار تشکیالتی و سازمانیمنظور از 

، ترجمه 1996، 3استونر و فریمن؛ 46، 1991، 2اسکیوینگتن و دفت)د نشوسازماندهی و هماهنگ می

 و ارچوب امور سازمانهچ ۀکنندصورت رسمی، تعیین(. ساختار به666، 1375پارسائیان و اعرابی، 

 (. با230 ،2013، 4)کوانجن و یژوانگ باشدمیها آنمیان نوع هماهنگی و ارتباطات نیز ات و اختیار

 گیریتصمیم و آورند دستبه را اطالعات توانندمی ترسریع سازمان در مناسب، افراد ساختار وجود

)داونپورت  شد خواهد بیشتر نیز محیطی متغیرهای برابردر هاسازمان واکنش سرعت نمایند؛ درنتیجه،

 .(89، 1998، 5و پروساک

 ارائه را ینعقال سیستم دیدگاه زیربنای از ایساده ۀخالص کلی، بحث یک در 6تامپسونبراین، عالوه

 محدودی خردگرایی به هاسازمان آن طریق از که بنیادین است ایوسیله ساختار،"گوید: و می دهدمی

                                                           
1. Organizational Structure 

2. Skivington & Daft 

3. Stoner & Freeman 

4. Quangyen & Yezhuang 

5. Davenport & Prusak 

6. Tompson 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigh6GG_4jMAhWGbZoKHei2A18QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FManagement-James-Arthur-Finch-Stoner%2Fdp%2F0131087479&usg=AFQjCNGf5UCNjRjIdoIfefcMZ_09_x6WxQ&sig2=9gQBBerT7SLqxC7Oa1DJMA&bvm=bv.119028448,d.bGs
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigh6GG_4jMAhWGbZoKHei2A18QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FManagement-James-Arthur-Finch-Stoner%2Fdp%2F0131087479&usg=AFQjCNGf5UCNjRjIdoIfefcMZ_09_x6WxQ&sig2=9gQBBerT7SLqxC7Oa1DJMA&bvm=bv.119028448,d.bGs
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigh6GG_4jMAhWGbZoKHei2A18QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FManagement-James-Arthur-Finch-Stoner%2Fdp%2F0131087479&usg=AFQjCNGf5UCNjRjIdoIfefcMZ_09_x6WxQ&sig2=9gQBBerT7SLqxC7Oa1DJMA&bvm=bv.119028448,d.bGs


 1395 مهر و آبان ،38شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                           234 
 

ه است کرد ارائه را سازمانی ساختار از اصلی الگوی ششنیز  2مورگان(. 1387، 1رابینز) "شوندمی نائل

. باشدمی منعطف کامالا  ،ارگانیک هایشبکه تا سخت و خشک بوروکراسی از ساختارها این ۀدامن که

 آخرین از هدف که حالیدر ؛است ثبات ایجاد( سخت و خشک بوروکراسی) ساختار اولین از هدف

 کار با سازمانی ساختارهای یا الگوها از طیف این. باشدمی تغییر سازیآسان و انعطاف ایجاد ،ساختار

 در که محیطی ماهیت با ساختار تطابق به سازمانی عملکرد داشتند بیان که اقتضایی پردازاننظریه

 هاآن .بودند استاکر و برنز ،رویکرد این پیشگامان د.کنمی مطابقت ، بسیاردارد بستگی کندمی عمل آن

 ثابت محیط از هاآن ۀدامن که کردند شناسایی قطعیت عدم سطح حسببر را مختلف محیط نوع پنج

 ؛کردند شناسایی را ساختار نوع دو ها، آنهمچنین. بود ، متغیربینیپیش قابلیت حداقل با محیطی تا

 ۀشبک با که) ارگانیک کند( ومی مطابقت مورگان انعطافغیرقابل و سخت بوروکراسی با که) مکانیک

 ،ثابت هایمحیط در مکانیک ساختارهای که داد نشان هاآن پژوهش .(تطابق دارد مورگان ارگانیک

 بینیپیشیت قابل و ثبات ی که دارایهایمحیط با ارگانیک ساختارهای که حالیدر باشند؛می تراثربخش

 . (11، 2003کیم، )رند دا تناسب کمتری هستند

 4و تمرکز 3توان به پیچیدگی، رسمیتابعاد مختلفی است که از آن جمله میساختار سازمانی دارای 

 ،2010، 5یانگ و مکلین؛ ژنگ و 666 ،1375 ، ترجمه پارسائیان و اعرابی1996 )استونر، دکراشاره 

 ذکر است کهشایانکند. ، به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد اشاره می6(. پیچیدگی230

که حالی در ؛شودمراتبی را شامل میمیزان و تعداد واحدهای موجود در یک سطح سلسلهتفکیک افقی، 

 نیز (. رسمیت81؛ 1378)رابینز،  مراتبی سازمانی نظر داردتفکیک عمودی به عمق و ارتفاع سلسله

در  ها است.ها و دستورالعملرویه، انجام امور مبتنی بر فرایندها ،بیانگر این است که در یک سازمان

ند، قوانین روشنی حاکم است که از نوآوری و هست هایی که از رسمیت باالیی برخوردارسازمان

، 8؛ چن و هوانگ283، 2003، 7ناهم، وندرمبس و کوفتروس) کندپذیری در امور ممانعت میانعطاف

یار مراتبی که اختبر سطح سلسله تمرکز، درنهایت(. 730، 2011، 9یاو، چانگ و تولو 107، 2007

سازمان  شود،مراتبی واگذار تر سلسله. اگر اخذ تصمیم به سطوح پایینکندتأکید می گیری داردتصمیم

متمرکز خواهد سازمان  ،دنگرد اتخاذکه تصمیمات در باالترین سطوح صورتیو در باشدمی متمرکزغیر

                                                           
1. Robbins 

2. Morgan 

3. Formalization 

4. Kim 

5. Zheng,  Yang & Mclean 

6. Complexity 

7. Nahm, Vonderembse, Koufteros 

8. Chen & Huang 

9. Liao, Chuang, To 
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که مشارکت، ارتباطات  شودمی یگرایی موجب ایجاد محیطتمرکزذکر این نکته ضرورت دارد که  .بود

 (.105 ،1988، 1دهد )فرل و اسکینررا در کارکنان کاهش می کار شدن درو تعهد و درگیر

 ۀکنندتعیین ،های سازماناند که استراتژیکید کردهأنظران علوم اجتماعی و سازمانی تصاحب ،اخیراا

 ساختار سازمانی هستند ۀکنندتعیین ،و تمامی این متغیرها باشدمیمحیط، تکنولوژی و امور سازمان 

در اثربخشی، کارآفرینی و  یمهم عامل نیز ( و ساختار سازمانی1978، 2، اسنو، مییر و کلمن)میلز

 باعث محیطی تغییراتهمچنین، (. 301 ،2011)پورنصر خاکباز،  دشوعملکرد سازمان محسوب می

ی مکانیک و سنتی ساختارهای که دیگر، طوریبه است؛ شده هاسازمان ساختار در شگرف یتغییرات ایجاد

 تطبیق در به سبب ناتوانی گذشته بزرگ هایاز سازمان بسیاری و باشدمین محیطی تغییرات جوابگوی

 المللیبین عملیات افزایش دلیلبه و امروزی پویای بسیار هایدر محیط اند.رفته بین از محیط با خود

 ؛(100، 1386شوند )رمضانیان و پوربخش، می قدیمی و منسوخ سادگی به ساختارها، هاسازمان

 که است سازمانی بهبوددر  مهم ایمداخله سازمانی، تجدید ساختار و هاآسیب شناسایی ،ترتیببدین

 کرد استفاده موقعیت اقتضای و سازمانی ساختار بین بهترین ترکیب حفظ برای آن از توانمی

 ۀبیم سازمانی ساختار شناسی( به آسیب1390زاده و همکاران )راستا، حسناین(. در1385، 3)مانزینی

 آینده، در محیطی اطمینان عدم افزایش با دادند که نشانند و ایران پرداخت اسالمی جمهوری مرکزی

 اما ،باشدمی تمرکز سازمانی کم و رسمیت پیچیدگی، با ارگانیک ها، ساختاریسازمان مطلوب ساختار

 پیچیدگی، از که است مکانیک ساختاری ،ایران اسالمی جمهوری مرکزی ۀبیم موجود سازمانی ساختار

پژوهشی را ( 1383خیبری و همکاران )براین، عالوهاست.  برخوردار سازمانی باالیی تمرکز و رسمیت

ساختارهای تشکیالت که طی آن ابتدا دادند تحلیل ساختار فدارسیون فوتبال انجام وتجزیه در ارتباط با

ساختار فعلی  ،سپس گردید وهای ملی ارائه فدراسیون جهانی فوتبال و ارتباط آن با فدراسیون

پرورش، وزارت کار و وفدراسیون فوتبال کشور و ارتباط آن با تشکیالت فوتبال آموزش عالی، آموزش

و مشخص  تحلیل قرار گرفتوجزیهمورد ت ، نیروی انتظامی و سایر تشکیالت فوتبال کشورامور اجتماعی

های فدراسیون راستای سیاستهای مختلف کشور درها و سازمانانهخکه تشکیالت فوتبال وزارت شد

جهت تحقق باشد و تشکیالت ورزشی )فوتبال( هر سازمان باید درفوتبال جمهوری اسالمی ایران نمی

( 1383راستا، جاللی فراهانی و همکاران )همیننماید. درخود حرکت  ۀشدها و اهداف تدوینسیاست

فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و کشورهای  ۀنامبررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسبه 

                                                           
1. Ferrell & Skinner 

2. Miles,  Snow, Meyer & Coleman 

3. Manzini 
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فدراسیون  ۀنامدقیق و جامع ساختار سازمانی و اساس ۀبا مطالع ند و در آن،پرداختمنتخب و نیز فیفا 

مختلف(  ۀقارپنج  از هاییکشور عنوانلیا، آلمان، آفریقای جنوبی و ژاپن )بهفوتبال ایران، آرژانتین، استرا

که  ندنمودبیان و  نددمقایسه و تحلیل محتوایی قرار داها را مورد، آنو نیز فدراسیون جهانی فوتبال

ازنگری بنیازمند و  اردبا دیگر کشورها و اصول فیفا د توجهی، تفاوت قابلفدراسیون ۀنامساختار و اساس

 ۀخصوص نقش سازماندهی در اجرای بهین( در1374) توسط حمیدی ی کهدیگرۀ در مطالع باشد.می

و مسابقات بزرگ  اجرای مطلوب المپیک ۀپشتوان انجام شد، رویدادهای بزرگ ورزشی دانشجویی

. دگردیمناسب معرفی  و گرفتموردسنجش قرار ثر و سازماندهی ؤریزی مبرنامهدر ای جهانی و قاره

نمودارهای سازمانی رویدادهای بزرگ ورزشی دانشجویی کشور )المپیادهای ورزشی( و همچنین، 

حین اجرا که  یو هماهنگی دقیق و منظم بررسی قرار گرفتالمللی دانشجویی موردالمپیادهای بین

نظر معرفی موردعنوان محاسن و نقاط مثبت نمودار به های مختلف این رویدادها وجود دارد،بین واحد

ساختار تشکیالتی  ۀبررسی و مقایس"عنوان تحت پژوهشی( طی 1375) نژاداین، همتیبر. عالوهگردید

الگوی تشکیالتی  ۀارائ منظوربه بدنی جمهوری اسالمی ایران و چند کشور جهانسازمان تربیت

 یکسان تقریباا ،یرانبه این نتیجه دست یافت که معدل میزان پیچیدگی سایر کشورها و ا "مناسب

که با عنوان  پژوهشیدارای پیچیدگی متوسطی هستند. در خارج از کشور نیز، در  هاتمامی آنبوده و 

یندی که باعث تغییرات شگرف ا، محتوا و فرانجام گرفت "تغییرات سازمانی در سیستم ورزش کانادا"

تغییر ۀ نتیج ،که این رشد و مشخص شد بررسی قرار گرفتمورد است شده ای در کاناداورزش حرفه

(. همچنین، 89 ،2012، 1، مکینتاش و براوو)لی در ساختار سازمانی ورزش این کشور بوده است

وجود ساختار غیرمتمرکز را در ایجاد محیطی که کارکنان  ،( در بخشی از پژوهش خود2004) 2بوزبورا

 نمایند، مناسب تشخیص داده است.  جوش خلق دانش مشارکتیند خودادر آن بتوانند در فر

و تدوین ساختار  رسانیروزبهبه  ،شناسی و بررسی این ساختارپژوهش حاضر سعی دارد با آسیب

عبارت هستند از االت پژوهش حاضر ؤترین ستشکیالتی کشور بپردازد. با توجه به این هدف، مهم

برای  یوزارت ورزش و جوانان، چه ساختارهای موجود در ساختار فعلی با توجه به محدودیت کهاین

و ساختار ورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی  ؟های مطلوب این ساختار چیستویژگی ؟مناسب است آن

 بایست چگونه باشد؟ای کشور میو حرفه

 

 

                                                           
1. Li, MacIntosh, Bravo 

2. Bozbura 
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 پژوهش شناسیروش
نامه برای لحاظ توزیع پرسشهمچنین، به. باشدی( میفیکـ  می)ک یبیترک حاضر، پژوهش روش

با توجه به طراحی ساختار  ،پیمایشی استـ  توصیفی از نوع مطالعاتبررسی ابعاد ساختار سازمانی، 

با توجه به بررسی و  را اکتشافی خواند پژوهشتوان این سازمانی جدید برای وزارت ورزش می

 ۀباشد. جامعمی ای تطبیقیها، مطالعهساختار سازمانی وزارت ورزش آن ۀکشورهای مختلف در زمین

های رشته آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان فعلی و سابق وزارت ورزش و اساتید دانشگاهی در

مدیران و کارشناسان وزارت ورزش  ینفر 300. با توجه به تعداد تشکیل دادندبدنی و مدیریت تربیت

پژوهش  ۀعنوان جامعنفر به 420تعداد بدنی در شهر تهران، تربیت ۀنفری اساتید حوز 120تعداد نیز و 

انتخاب  عنوان نمونهبه نفر 200 ،و با توجه به جدول مورگان هاآن در نظر گرفته شدند که از میان

سنجش  یهاشاخص بررسی ۀنامی از پرسشها در بخش کمداده یگردآور جهتبراین، عالوه. گردیدند

نامه شامل سه بخش است که بخش اول آن پرسش نیا .استفاده شد (1990) زنیراب یساختار سازمان

 نیز بانامه پرسش این دوم خشب کند،را بررسی می یالتیساختار تشک یدگیچیپ زانیم ،الؤس هفت با

، الؤس 10 با سوم بخشو دهد ارزیابی قرار میرا موردی التیساختار تشک تیرسم زانیم، الؤس هفت

که جاآناز .کندبررسی میورزش  ۀچهارگانهای ی بخشالتیرا در ساختار تشک ییتمرکزگرا زانیم

نامه پس از ترجمه و پرسش این ،است های آمریکایی طراحی شدهرابینز برای سازمان ۀنامپرسش

 دهیید أنامه به تیید روایی پرسشأت جهت وهای وزارت ورزش کشور منطبق شد لفهؤم با ،سازیبومی

تطبیقی و بررسی  ۀانجام مطالع منظوربه ،اینبر. عالوهرسیدمدیریت و ورزش  ۀتن از خبرگان حوز

امکان برقراری ارتباط و دسترسی به  ،بودن ورزشرفتهیشمعیارهای پ نمودنبا لحاظ تار سازمانی،ساخ

 فراهمکشورهای کانادا، استرالیا، انگلستان، کره جنوبی و ایتالیا  ساختار و تشکیالت ۀاطالعات حوز

تحلیل ساختار  ۀنامپرسش، گردید. جهت کسب اطالع از ساختار تشکیالتی ورزش در این کشورها

الملل وزارت ورزش و جوانان برای متولی ورزش این کشورها سازمانی رابینز از طریق دفتر روابط بین

انگلستان در ، نامهپرسش هشتاسترالیا  در نامه،پرسش نهدر کشور کانادا  ،نهایتارسال گردید و در

نامه توسط کارشناسان و خبرگان پرسش نهایتالیا در  ونامه پرسش 10کره جنوبی  نامه، درپرسش 11

مصاحبه  منظوربه و یفیبخش ک دربراین، عالوهداده شد.  برگشتو  گردید ورزش این کشورها تکمیل

از روش المپیک و وزارت ورزش و جوانان  ۀکمیت ،بدنیسای سابق سازمان تربیتؤر و مدیران با

سال گذشته در  پنجدر که  یافرادذکر این نکته ضرورت دارد که  .شداستفاده  یقضاوت یریگنمونه

های ورزشی بدنی سابق )وزارت ورزش و جوانان( و فدراسیونهای ستادی سازمان تربیتیکی از بخش

ذکر است که تمامی خبرگان هبالزم .مصاحبه قرار گرفتندمورد ،اندهای مدیریتی بودهدار سمتعهده
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تخصص الزم از  و داشتنداجرایی مرتبط با موضوع  ۀاز موضوع و زمین یشناخت کامل ،شوندهمصاحبه

. با توجه به این برخوردار بودندبازنگری و طراحی ساختار تشکیالتی  جهتنظرات سازنده  ۀبرای ارائ

. جهت گرداوری ندپژوهش در بخش کیفی در نظر گرفته شد ۀان نمونعنونفر به 10تعداد  ،شرایط

تحلیل وتجزیه منظوربراین، بهعالوه. استفاده شد ساختاریافتههای نیماز مصاحبه ها در این بخشداده

 2و لیزرل 1اس.اس.پی.افزارهای اسنرم نیزییدی و أتحلیل عاملی ت ،های آمار توصیفیها از روشداده

 بهره گرفته شد. 
 

 نتایج

 تحلیل ساختار سازمانی ۀنامروایی و پایایی پرسش

شناسی ساختار تحلیل و آسیب ۀنامنتایج حاصل از بررسی روایی پرسش شماره یک تا چهارهای شکل

با استفاده را  ای در وزارت ورزشسازمانی رابینز در بخش ورزش همگانی، پرورشی، قهرمانی و حرفه

-ها موردها، این مدلبودن توزیع دادهاز اطمینان از نرمال پسدهد. می نشان ییدیأعاملی تاز تحلیل 

های چهارگانه های برازش در بخشتمامی شاخصمشاهده است، قابل گونه که. همانندآزمون قرار گرفت

گیری نتیجهتوان ها مییک از مدلب مسیر مندرج در هریو با توجه به ضرا باشدمیدر حد مطلوب 

 ۀدر جامعقابلیت کاربرد و  باشندبرخوردار میروایی و اعتبار کافی  ، ازها و شاخصنمود که این مدل

 را دارند. این پژوهش

 

 
ـ مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم ساختار سازمانی ورزش پرورشی1شکل   

(مربع خی تقسیم بر درجه آزادی = 7/2 =شاخص نکویی برازش  ،  98/0 نکویی برازش تطبیقیشاخص  ،   = 95/0 ( 

                                                           
1. SPSS 

2. LISREL 
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ـ مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم ساختار سازمانی ورزش همگانی2شکل   

(مربع خی تقسیم بر درجه آزادی = 35/1 =شاخص نکویی برازش  ،  49/0 = شاخص نکویی برازش تطبیقی ،  87/0 ( 

 
 

 
 ـ مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم ساختار سازمانی ورزش قهرمانی3شکل 

(مربع خی تقسیم بر درجه آزادی = 08/2 =شاخص نکویی برازش  ،  19/0 = شاخص نکویی برازش تطبیقی ،  88/0 ( 

 

 
 

 ایـ مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم ساختار سازمانی ورزش حرفه4شکل 
(مربع خی تقسیم بر درجه آزادی = 5/1 =شاخص نکویی برازش  ،  49/0 = شاخص نکویی برازش تطبیقی ،  87/0 ( 
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 نامهپایایی پرسش

که روش آماری آلفای کرونباخ معموالا شاخص مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد )پایایی( جاییآناز

پاسخ  ،االتؤکه برای سبا توجه به این نیز گیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است وابزار اندازه

 که گردیدنامه استفاده درست و غلط وجود ندارد، از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسش

است، ضریب آلفای  مشاهدهقابل گونه کهداده شده است. همان شانن شماره یکنتایج آن در جدول 

نشان از هماهنگی باشد و می( 7/0) ورزش، باالتر از ۀهای چهارگانمده برای تمامی حوزهآدستهب

  دارد.قبول ابزار پژوهش درونی و پایایی قابل

 
 ورزش ۀهای چهارگانپژوهش در حوزه ۀنامضریب آلفای کرونباخ پرسش ـ1 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر ردیف

 763/0 شیساختار سازمانی ورزش پرور ۀنامپرسش 1

 721/0 ساختار سازمانی ورزش همگانی ۀنامپرسش 2

 848/0 ساختار سازمانی ورزش قهرمانی ۀنامپرسش 3

 785/0 ایساختار سازمانی ورزش حرفه ۀنامپرسش 4
 

 
 

 ۀهای چهارگانهای مربوط به میزان پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در حوزهیافته شماره دودر جدول 

پیچیدگی و رسمیت  ۀ، باالترین نمرشودمشاهده میگونه که . هماننشان داده شده استورزش کشور 

 است.  اختصاص یافته ورزش پرورشینیز به تمرکز  ۀو باالترین نمر است ایمربوط به ورزش حرفه

 
 ورزش کشور ۀهای چهارگاننتایج میزان پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در حوزه ـ2جدول 

 بعد ساختاری

 ایحرفه ورزش قهرمانی ورزش همگانی ورزش پرورشی ورزش

 میانگین
 انحراف

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 46/0 64/3 6/0 68/2 45/0 09/3 39/0 89/2 پیچیدگی

 51/0 51/3 56/0 05/3 32/0 34/3 39/0 16/3 رسمیت

 5/0 07/3 53/0 39/3 29/0 2/3 38/0 78/3 تمرکز
 

 

بررسی قرار ها موردیک از قارهدر هرترین کشورهای دنیا مناسب گردید تالشتطبیقی ۀ جهت مطالع

نهایت نامه، درهمکاری در تکمیل پرسش نیزاسناد و  ،ابی به اطالعاتیبا توجه به امکان دست که گیرد

شماره گونه که در جدول . همانشدکشورهای کانادا، استرالیا، انگلستان، کره جنوبی و ایتالیا انتخاب 
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یا در کنار یک یا چند بخش و صورت مجزا است، در کشورهای منتخب، ورزش به مشاهدهقابل سه

ملی المپیک مدیریت  ۀو در استرالیا توسط کمیتخانه سازماندهی شد عنوان یک وزارتدیگر تحت

 گردد.می

ساختار  ۀنامجهت بررسی و تحلیل بهتر ساختار ورزش در کشورهای منتخب، پرسشهمچنین، 

الملل وزارت ورزش در اختیار کارشناسان و خبرگان ورزش سازمانی رابینز از طریق دفتر روابط بین

با توجه به نتایج نهایی ساختار سازمانی در جدول زیر نمایش داده شده است.  که کشورها قرار گرفت

چه نمرات ساختار هرذا، ؛ لای بوده استلیکرت پنج گزینه ،استفاده در این پژوهشطیف مورد کهاین

 ،تر باشدنزدیک یکچه به عدد و هر است بودن ساختاربیانگر مکانیکی ،تر باشدنزدیک پنجسازمانی به 

ساختار سازمانی ورزش  ،جدول زیربراین، براساس عالوه. داردبودن ساختار سازمانی ارگانیک نشان از

بودن دارد و سمت مکانیکی گرایش بیشتری به ،به کشورهای منتخب ایران در هر چهار حوزه نسبت

انگلستان و کره  کشورهای ،دیگریسواز مرکز و پیچیدگی بیشتری است.نتیجه دارای رسمیت، تدر

تری در سازمانی ارگانیک ساختارباشند؛ لذا، کمترین رسمیت، تمرکز و پیچیدگی می جنوبی دارای

  .دارندبخش ورزش 
 

 تطبیقی ساختار سازمانی در کشورهای منتخب ۀنتایج مطالع ـ3جدول 

 نام کشور
 خانه یانام وزارت

 ورزش ۀکنندنهاد اداره

 ورزش

 پرورشی

 ورزش

 همگانی

 ورزش

 قهرمانی

 ورزش

 ایحرفه

 41/3 04/3 21/3 29/3 وزارت ورزش و جوانان ایران

 05/3 96/2 4/2 24/2 وزارت ارتقای سالمت و رزش کانادا

 1/3 06/2 89/2 69/2 ملی المپیک ۀکمیت استرالیا

 01/2 82/2 88/2 92/2 وزارت ورزش انگلستان

 61/2 64/2 02/2 81/2 وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی

 99/1 87/2 68/3 7/3 وزارت فرهنگ، فعالیت و توریسم ایتالیا
 

 

ورزش در کشور ایران با  ۀساختار سازمانی در چهار حوزۀ میانگین نمر شماره پنجهمچنین، در شکل 

، ساختار سازمانی شودمشاهده میگونه که مقایسه قرار گرفته است. همانکشورهای منتخب مورد

 باشد.تر میتر و منعطفکشور ایران، ارگانیکبه  نسبت ورزش در کشورهای منتخب
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 و کشورهای منتخب ارگانیک در کشور ایرانـ  وضعیت ساختار سازمانی از بعد مکانیک ۀمقایس ـ5شکل 

 

 

 

)پیچیدگی، رسمیت و تمرکز( در چهار  های مختلف ابعاد ساختار سازمانیلفهؤبندی ماولویت

 ورزش کشور ۀحوز

)پیچیدگی، رسمیت و تمرکز(  های مختلف ابعاد ساختار سازمانیلفهؤ، مشماره شش تا نههای در شکل

و  دها با حد استاندارآن ۀوضع موجود و فاصلبا توجه به نتایج و ورزش کشور  ۀبه تفکیک چهار حوز

 بندی شده است. )اولویت اول، دوم، سوم و چهارم( طبقهمقایسه با سایر کشورها در چهار گروه در نیز
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 های مختلف ابعاد ساختار سازمانی ورزش پرورشی کشوربندی مؤلفهـ اولویت6شکل 
 

 

 

  های مختلف ابعاد ساختار سازمانی ورزش همگانی کشوربندی مؤلفهاولویت ـ7شکل 
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 های مختلف ابعاد ساختار سازمانی ورزش قهرمانی کشوربندی مؤلفهـ اولویت8شکل 

 

 
 ای کشورهای مختلف ابعاد ساختار سازمانی ورزش حرفهبندی مؤلفهـ اولویت9شکل 
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 کشورتدوین ساختار تشکیالتی ورزش 

 استفاده قرار گرفته است:جهت تدوین ساختار تشکیالتی ورزش کشور، نتایج و منابع زیر مورد

 نتایج مربوط به بررسی کمی و تحلیل ساختار سازمانی ورزش کشور. 1

 نتایج مربوط به بررسی کمی و تحلیل ساختار سازمانی کشورهای منتخب .2

 مطالعه و تحلیل اسناد مربوط به ساختار سازمانی کشورهای منتخب .3

 سازمانی ورزش کشور ساختار ۀمطالعه و تحلیل اسناد باالدستی در حوز .4

 مصاحبه با خبرگان .5

 شناسی ساختار فعلی وزارت ورزش کشور از نگاه خبرگانتحلیل و آسیب

شناسی ساختار با خبرگان، به بررسی و آسیبساختاریافته های نیمبا انجام مصاحبهدر این قسمت 

توان ترین نقاط ضعف ساختاری را میمهمکه براساس آن  فعلی وزارت ورزش و جوانان پرداخته شد

در  ایورزش پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ۀهای چهارگانشامل: نوع و چگونگی ارتباط بین حوزه

وجود قدرت موازی بین وزارت ورزش و  ،هااین حوزهیک از کید بر استقالل هرأوزارت ورزش و ت

 ۀها(، کمیتپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور )امور شهرداریوهای آموزشسازمان

توجه به شایستگی و تخصص در نیروی انسانی  ،های کشورها و دستگاهخانهملی المپیک و سایر وزارت

های شده و بررسیهای انجامها دانست. با توجه به مصاحبهت و برنامهافزایش چابکی در تصمیما نیزو 

ها سازمان، هاخانهورزش در وزارت ورزش و سایر وزارت ۀهای چهارگانحوزه ۀتطبیقی، جایگاه و رابط

شود، گونه که در این شکل مشاهده میقالب شکل زیر طراحی شده است. همانربط درو نهادهای ذی

ها و نهادهای خانهمستقیم با وزیر ورزش، با وزارت ۀبودن رابطورزش عالوه بر دارا ۀرگانهای چهاحوزه

  اند.نظر شورای عالی ورزش سازماندهی شدهتحت و همگی دندار یارتباط مستقیم نیزربط ذی
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-نهادهای ذیها و سازمان ،هاخانهورزش در وزارت ورزش و سایر وزارت ۀهای چهارگانحوزه ۀرابط ـ10شکل

 ربط

 

 تدوین شده است.  11شماره قالب شکل ساختار کالن تشکیالتی ورزش کشور در ،نهایتدر
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 ساختار کالن تشکیالتی پیشنهادی برای ورزش کشور  ـ11شکل 
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    گیریبحث و نتیجه
داد های حاصل از بررسی وضع موجود ابعاد ساختار سازمانی کنونی وزارت ورزش کشور نشان یافته 

( 37/3) بعد تمرکز برابر باو ( 25/3برابر با ) ، بعد رسمیت(07/3) که میانگین بعد پیچیدگی برابر با

 و هامقررات، دستورالعمل و که افزایش قوانین بیان نمودتوان باشد. با توجه به آنچه گفته شد میمی

 موجب تمرکز باالی سطوحهمچنین،  .رسمیت را افزایش خواهد داد ،سازمان در موجود هاینامهآیین

 به با توجه شود.می جدید هایساخت ایده و توسعه مانع و شده گراخالل و معترضانه هایدیدگاه بروز

در وزارت ورزش و  حدازبیش هایدستورالعمل و مقررات قوانین، وجود دلیلبه پیشین، هایپژوهش

 صورتبه تصمیمات اتخاذ نیزو  سازمانی و اداری امور بیشتر سازیاستاندارد به مدیران توجه، جوانان

 نیز و مافوق رؤسای سوی از شدهیک امر پذیرفته عنوانبه شخصی هاییافته همان مبنایبر و فردی

 به با توجههمچنین، شود. می کار روند یافزایش بوروکراسی اداری و کند سبب ،زیردست کارکنان

 (1383) ( و حمیدی1375نژاد )همتی ی،بدنتربیت سازمان پیچیدگی مورددر شدهانجام مطالعات

که  قرار دارد متوسط سطح در بدنیتربیت سازمان سازمانی ساختار پیچیدگی معدلعنوان کردند که 

ذکر است که پیچیدگی نسبت به دیگر ابعاد به. الزمباشدمیراستا همحاضر  با نتایج پژوهشاین امر 

مقررات  و اجرایی هایدستورالعمل بنابراین، اصالح ؛استدارای وضعیت بهتری  ،(رسمیت و تمرکز)

باالی مدیریت از  سطوح در تمرکز ایجاد از جلوگیری زاید، و اضافی مقررات و قوانین موجود، حذف

 برای الزم منابع گذاشتناختیاردر و نیز ترکوچک هایبخش به اختیارات و مسئولیت واگذاری طریق

 .موجب بهبود وضعیت پیچیدگی می گردد هاآن

پردازان ساختار سازمانی به دو ساختار بندی ساختار سازمان توسط نظریهبا توجه به تقسیمبراین، عالوه

را در این دو بعد نیز تحلیل کرد. با  پژوهشتوان نتایج این می ،سازمان مکانیکی و ساختار ارگانیک

که ساختار سازمانی  شوده میچنین نتیجه گرفتبودن میانگین ابعاد ساختار سازمانی توجه به باال

راستا هم (2004فخریان ) پژوهشمکانیکی و بوروکراتیک است که با نتایج  ،وزارت ورزش و جوانان

( 1383حمیدی ) و (1375نژاد )همتی پژوهش نتایج و قبلی هایپژوهش به توجه باهمچنین،  .باشدمی

 سازمان در زمینهایندر ایجاد تغییراتی ضرورت وزارت ورزش، ساختار رسمیت میزان بودنباال وردمدر

 هایگیریتصمیم جهت انجام بیشتر آزاد فضای حضور ،اضافی مقررات و قوانین میزان کاهش منظوربه

 اجرایی هایبه بخش سازنده و تخصصی هایمشاوره ۀارائ و سازمان ستادی هایبخش در آزادانه

و  کاری قوانین و استانداردها بازبینی از طریق تواندمی وزارت ورزش خصوص،اینشود. درمی احساس

 میزان کهاین به توجه با، لذا ؛کند بیشتر را نوآورانه هایفعالیت انجام برای الزم فضای، هاآن تعدیلنیز 

 در مشابه هایسازمان از مراتببه جوانانوزارت ورزش و  در خود امور بر مستقیم کارکنان کنترل

 مربوط امور در ارشد مدیران مستقیم ۀمداخل میزان کهاین برمبناینیز و  است بیشتر دیگر کشورهای
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 وزارت ورزش و جوانان در تمرکز عامل همچنان، که کرد استنباط توانمی باشد،می بیشتر زیردستان به

 هرچه که شکلبدین ؛بگیرد را سازمان نوآوری و پیشرفت جلوی تواندمی بازدارنده عامل عنوانبه

 و نوآوری ابتکار ۀقو شود، اعمال شخصی سالیق و دنباش پایین به باال از هانامهینیآ و دستورات

وزارت  در فکر اتاق فقدان ،شرایط این شود. درمی تضعیف هاآن زیردست افراد و سازمان کارشناسان

خانه شدن وزارتموجب دور فردی نظرات اعمال و افراد عموم ۀآزادان نظرات از برخورداری برای ورزش

 گردد. از اهداف خود می

های های خبرگان برای افزایش و بهبود کیفیت ارتباطات بین ورزشبررسی دیدگاهبراین، عالوه

ای که برای گونهبه ؛ای بیانگر ضرورت ایجاد شورای عالی ورزش بودپرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه

 پرورش و آموزش عالی با معاون وزیر و رئیس سازمان ورزش پرورشیووزارت آموزش ،ورزش پرورشی

، برای سازمان ورزش همگانی بین وزارت کشور، وزارت کار و رفاه و ستاد کل باشددر ارتباط می

، برای رابطه وجود دارد گانیبا معاون وزیر و سازمان ورزش هم نیروهای مسلح )ارتش، سپاه و ناجا(

المپیک با معاون وزیر و رئیس سازمان ورزش پاراملی  ۀالمپیک و کمیتملی  ۀورزش قهرمانی بین کمیت

ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت برای ورزش حرفهو شود ارتباط مشاهده میقهرمانی 

رابطه ای وزیر و رئیس سازمان ورزش حرفههای ورزشی با معاون اقتصاد و دارایی و مجمع اتحادیه

 .  شودمشاهده می

باشد. شورای عالی مستقیم با شورای عالی ورزش می ایآنچه بیان شد، وزیر ورزش دارای رابطه بر بنا

گاه نشهای دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، دا)دانشگاه و آموزش عالی پرورشوبا وزارت آموزش نیز ورزش

های های سراسر کشور و سایر سازمان)شهرداری ، وزارت کشور(های نظامی و انتظامیاهنور، دانشگپیام

المپیک و ملی ۀ)ارتش، سپاه و ناجا(، کمیت ستاد کل نیروهای مسلح، نهاد(، وزارت کار و رفاهمردم

های ورزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و مجمع اتحادیه ،المپیکپاراملی

های چهارگانه، جهت ایجاد تغییرات الزم، انجام وظایف مشترک بین ورزشو در باشدمی در ارتباط

پردازد. به تبادل اطالعات می ها، با آنبین سازمانی ۀشدهای غنیگذاری تجربیات و دانشاشتراکبه

دفتر "های بومی و باستانی ایران، وجود بخشی به نام به پیشنهاد خبرگان برای احیای ورزش ،همچنین

هدف از این بخش،  .باشدالزم و ضروری می "های بومی و آیینی ایرانورزش ۀساماندهی و توسع

-کارهایی جهت توسعه و ایجاد لیگراه ۀو ارائ هاها و روستاهای بومی در سطح استانشناسایی ورزش

های بومی بسیاری از ورزش ،سفانهأباشد. متمی هاری این ورزشجهت قوام و پایداهای باشگاهی در

توجهی مسئولین باشند، با بیمیالمللی های بینگرفتن در سطح ورزشکه دارای پتانسیل باال برای قرار

های بومی و باستانی سازماندهی و احیای ورزش وجود معاونتی برای ،لذا ؛رفتن هستندبینحال ازدر
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 هاآن ادنو قرارد در آینده تمهیدات الزم برای اجرا ،به پیشنهاد خبرگان و با توجهامری حیاتی است 

 در ساختار سازمانی نهادینه خواهد شد. 

نمودار سازمانی وزارت ورزش جمهوری اسالمی ایران دارای پیچیدگی فراوانی نتایج نشان داد که 

گرایانه رسد که طراحان این ساختار با نگاه تخصصنظر میبه باشد ومیلحاظ تفکیک افقی و عمودی به

که  اند و با تدبیری زیرکانه با گسترش مشاغل در زمانیریز و تخصصی نموده به امور، کارها را بسیار

نگاهی رفاهی و مساعدتی به کارکنان، تا با نیم اندنموده تالشداده است، این کار را می ۀقانون اجاز

ها، راه برای تعریض فعالیت ۀکه در آینده با توسعمند شوند و هم ایناین مشاغل بهرههم افراد از 

منجر به پیچیدگی  ،مراتب متعددحاضر، تفکیک افقی زیاد و سلسلهحالاما در ،ساختار سازمانی باز باشد

باعث  یاین ساختار سنتی عمود ،دیگرسویازاست. شده  خانهاین وزارتزیاد ساختار سازمانی در 

پنج معاونت، دفتر ریاست،  ۀادارکه طوریبه است؛ تمرکز بسیاری از وظایف در دست مدیران عالی شده

کل  ۀکل روابط عمومی، ادار ۀگویی به شکایات، دفتر فنی و مهندسی، اداردفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ

وزیر هستند و شورا، شرکت نظر تحتمستقیم  صورتبه و واحدهای استانی حراست، مدیریت گزینش

-غیر شکلهای ورزشی بهملی المپیک و فدراسیون ۀتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، کمیت

 پیرامون که این امر موجب روزمرگی و گذران وقت مدیران ارشد ندباشمی مستقیم با وزیر در تعامل

از دید  ،همچنین دارد.یک باز میامور استراتژ موردها را از اندیشه درگردد و آنمسائل عادی می

ای های پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفهکه بانوان در تمامی ورزشجاییآناز پژوهش وخبرگان 

قالب یک معاونت، کردن معاونت بانوان صرفاا با ورزش همگانی درو محدود باشندبه فعالیت میمشغول 

لزومی برای جداسازی این قسمت  ،لذا ؛خواهد شد در عمل باعث افزایش بوروکراسی اداری و کاغذبازی

ها در نظر مجموعه برای تمامی ورزشصورت زیرتواند بهمیاین بخش و  وجود نداردها از دیگر بخش

های منظور توسعه و بهبود ورزشبه ، شورای عالی ورزشنظر خبرگان طبقو  براینعالوه گرفته شود.

به بهترین نحو  تواندهای متنوع( میها و قومیتیل وجود فرهنگدلچهارگانه و تعامالت فرهنگی )به

المپیک و  ۀها(، کمیت)امور شهرداری پرورش و آموزش عالی، وزارت کشوروآموزشهای بین سازمان

ای و های حرفههای ورزشرئیس شورای اتحادیه و های فوتبال، وزارت فرهنگ و ارشادفدراسیون

 نماید.  ایجاد همکاریهای ورزشی با وزارت ورزش باشگاه

و دارای سلسله مراتب  ترپیچیده، ترفربه ،در وزارت ورزش و جوانان در طول زمان تشکیالتیساختار 

ها و نتایج پژوهش که است شده است و این پیچیدگی بر چابکی آن اثر منفی داشته بیشتر

  دارد.کید أبر این نکته تشده های انجامشناسیآسیب
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تشکیالتی در وزارت ورزش و و تحلیل وضع موجود ساختار  ، آسیب شناسیپژوهش حاضر با بررسی

تفکیک وظایف و تسهیل  ،سازیکبچا در ،سعی نموده است تا با تدوین یک ساختار پیشنهادیجوانان 
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Abstract 
The main purpose of this study was to present the proposed organizational structure for 

the Ministry of sport of the Islamic Republic of Iran. The present research is a mixed 

method and for qualitative part the Robbins (1990) organization structure dimension 

questionnaire and for qualitative part the semi structured interviews with the experts have 

been used. Validity of questionnaire have been approved by statistic methods and 

comments by supervisors and consultant. To check the reliability of questionnaire 

cronbach alpha was used. The study population in quantitative part was consisted of 

managers and experts from the Ministry of Youth and Sports as well as professors and 

faculty of Physical Education and Sport Sciences in Tehran. Their number is equal to 420 

peoples and the sample were considered equal to 200. The sample in the selected countries 

including 47 managers and experts of the sport in Canada, Australia, England, South 

Korea and Italy. To achieve research goals, first, the current status of the existing 

organizational structure was studied and in the second step the strengths and weaknesses 

of current organizational structure was diagnosed. Finally using exploratory interviews 

with experts has been paid to design the proposed organizational structure for the Ministry 

of sport. The structure includes four deputy ministers and heads of training, sport for all, 

athletics, and professional sport that each has interactions with the relevant ministries and 

institutions based on their missions. The proposed structure has an effective role in 

facilitating the agility, separation of duties and achievement of missions by the ministry. 
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