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 چکیده

رکنان کا یسازمان یبر اثربخش رندگانیگمیتصم ییعقال کردیو رو یاسیرفتار س ،یفرهنگ سازمان نیارتباط ب یبررس قیتحق نیهدف از ا
 يآمار ۀ. نمونبودنفر  430تعداد  بهوزارت ورزش و جوانان کشور  یکارکنان رسم تمامی قیتحق يآمار ۀوزارت ورزش و جوانان بود. جامع

 ۀبود. ابزار گردآوري اطالعات شامل پرسشنام یروش تصادف زین يریگو روش نمونه نیینفر تع 203و مورگان  یبراساس جدول کرجس
 کردیرو ای یاسیس يرفتارها کردیسنجش رو ي) برا1999و شارفمن ( نیشده توسط دیطراح ۀ)، پرسشنام1998( نزیراب یفرهنگ سازمان

متخصص  تادانها توسط اسپرسشنامه يصور یی) بود. روا1382( يدیحم یسازمان یاثربخش ۀو پرسشنام يریگمیدر فراگرد تصم ییعقال
 ییعقال ،یاسیس يریگمیتصم ۀ)، پرسشنام88/0( یفرهنگ سازمان ۀپرسشنام يکرونباخ برا يآلفا زانیم ییایو در مورد پاشد  دییتأ
و  ي شدآورجمع ياپژوهش با استفاده از روش پرسشنامه ازیمورد ن يهادر ادامه، داده ) محاسبه شد.78/0( یسازمان ی) و اثربخش81/0(

 ینشان داد که فرهنگ سازمان جینتا .رفتیت پذ.ال.اس صوریاکسل و اسمارت پ.اس.اس و یافزار اس.پها به کمک نرمداده لیتحل تیدر نها
 يهامیصمتبا  يارتباط بهتر یفرهنگ سازمان کند،یم تیحما شتریب یاسیس يهامیو نسبت به تصم یعقالن يهامیدر سازمان از اخذ تصم

با  يهامینسبت به تصم يشتریب یاثربخش ،یاسیس کردیروبا  يریگمینشان داد فرایند تصم جیاست که نتا یدر حال نیدارد. ا یعقالن
 رانیمد گریرابطه با د جادیدنبال امهم به ماتیگرفتن تصم يکه مسئوالن و کارشناسان برای. زمانکندیم جادیدر سازمان ا یعقالن کردیرو

 را تجربه خواهند کرد.  يشتریب یاثربخش ،کنندیم گیريمیتصم جیرا یاسیس کردیو مقامات هستند و همراه با رو
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 مقدمه

 يکه باشند، برا ياها در هر حد و اندازهامروزه، سازمان

رو هستند هروب یپرچالش يدهایها و تهدبا فرصت ت،یموفق

 ماتیبه اخذ تصم ریه با آنها، ناگزهکه جهت مواج

 ریتحت تأث کیاستراتژ رندگانیگمیهستند. تصم کیاستراتژ

 ). 7( ندکنیم يریگمیاقدام به تصم یعوامل مختلف

و  ییاز دو روش عقال کیاستراتژ يهايریگمیدر تصم

براساس هر  اتخاذشده ماتی. تصمشودیاستفاده م یاسیس

 يکارکردها تواندیشده، ممطرح يکردهایکدام از رو

از  یکیباشد. همراه داشته سازمان به يبرا یمتفاوت

 یاثربخش زانیم يرو ياثرگذار ،يریگمیتصم يکارکردها

 اثربخشی دربارة مفهومی دیدگاه یکاست.  یسازمان

بودن سازمان در  اثربخش چگونگی از افراد ادراك سازمانی،

 ري،یادگیمشتري،  تیسودآوري، رضا ماننداهدافش  بیتعق

شک ی). ب16رشد، نوآوري و روابط کارکنان است (

تحقق  گر،ید يهاهمانند سازمان ز،ین یورزش يهاسازمان

 ۀنیموضوع زم نی. ادهندیقرار م تیاهداف خود را در اولو

 يهاسازمان یرا در مورد اثربخش شتریب یو بررس قیتحق

 . سازدیکشور برجسته م یورزش

 يکردهایسازمان، از رو کیاستراتژ رندگانیگمیاگر تصم

استفاده  يدیمهم و کل ماتیاتخاذ تصم منظوربه یاسیس

 ،بگذارد یمنف راتیتأث  یسازمان یبر اثربخش تواندیم د،کنن

 در ،)1395( باداشیانی جمالی و واال رضائی کهطوريبه

 و سازمان در آن نقش و سیاسی رفتار« عنوان با تحقیقی

 بر تواندمی مطلوب سیاسی رفتار که دادند نشان »مدیریت

 و تغییر گیري،تصمیم فرایند در سیاسی خردمندي توسعۀ

 اثربخشی گیرياندازه شغلی، رضایت افزایش سازمان، تحول

 قدرت افزایش و مشارکتی مدیریت کارگیريبه سازمان،

نشان  زیپژوهش ن اتیالبته ادب ).8( تأثیر بگذارد کارکنان

سبب  تواندیها، محاکم بر سازمان يهاکه فرهنگ دهدیم

 ). 12د (شو یاسیس کردیرو یسازمان یاثربخش شیافزا

 آن سازمانی فرهنگ سازمان، در مهم متغیرهاي از یکی

 بر مثبتی تأثیر تواندمی سازمانی فرهنگ. است سازمان

 به اعتماد عملکرد، چون سازمان اثربخشی هايشاخص

 سطح شغلی، رضایت انگیزه، فردي، رفتار نگرش، نفس،

 سازمانی، هاينظام و ساختار طراحی انسانی، نیروي تعهد

). 9( باشد داشته هااستراتژي اجراي و تدوین گذاري،هدف

 سازمانی فرهنگ که شودمی ناشی تأثیري از بالقوه توان این

 دارد، افراد رفتار بر که تأثیراتی با و دارد کارکنان رفتار بر

 مخرب و غیرسودمند یا باارزش و سودمند سازمان، براي

 را امور انجام شیوة سازمانی فرهنگ بنابراین. بود خواهد

 فرهنگ). 23( کندمی مشخص سازمان کارکنان براي

 مشترك، يهاارزش و باورها از يادر قالب مجموعه سازمانی

 تواندیم ،گذاردیم اثر سازمان اعضاي اندیشۀ و رفتار بر که

 پیشرفت راه در مانعی یا پویایی و حراست براي ياسرچشمه

 مختلفی عوامل از طریق سازمانی فرهنگ). 21( آید شماربه

 بنابراین، گیرد؛می شکل رقابت و بازار فناوري، جامعه، مانند

 سازمانی فرهنگ سازمانی واحد حتی و سازمان جامعه، هر

 مفهوم پیچیدگی دلیلبه طرفی، از). 20( دارد را خود خاص

 و جامع تعریف به تاکنون محققان سازمانی فرهنگ

 کهطوريبه. اندنیافته دست سازمانی فرهنگ از ايیکپارچه

 عوامل خصوص این در گرفتهانجام هايپژوهش از بسیاري

 ). 18( اندنگرفته درنظر را سازمانی مطالعات در مهم

ها، از جمله معدودي در سازمان يهاپژوهش

 یفرهنگ سازمان نیارتباط ب ةدر حوز ،یورزش يهاسازمان

تعداد پژوهش اندك  نیا نکهیانجام شده و مهم ا یو اثربخش

) 2014( زادهیعل خیش قیتحق جینتا .اندنداشته یهمخوان زین

و  یفرهنگ سازمان نی)، نشان داد که ب2017( يریو وز

). 2 ،11وجود دارد ( يداراسازمان ارتباط معن یاثربخش

 و یفرهنگ سازمان ی)، در بررس1394که گآلور (یدرحال

 بر حاکم فرهنگ بین که داد نشان کارامدي بر تأثیر آن

 دارد وجود بارزي شکاف آلایده سازمانی فرهنگ و مؤسسه
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 سازمانی اثربخشی بر تأثیري سازمانی فرهنگ هايویژگی و

 ).  14( ندارد

با  یارتباط فرهنگ سازمان بررسیپژوهش،  نیا هدف

و با استفاده از  ییبا فرایند عقال کیاستراتژ يریگمیتصم

 زانیم ياز آنها بر رو کیهر راتیو تأث یاسیس يرفتارها

 یعبارت. بهاستوزارت ورزش و جوانان  یسازمان یاثربخش

 ماتیبر تصم یفرهنگ سازمان ایمشخص شود که آ

 ییبا فرایند عقال ای یاسیس يبرگرفته از رفتارها کیاستراتژ

در کنار هم بر  ریمتغ نیهر دو ا نیاست، همچن رگذاریتأث

 يریتأث تواندیوزارت ورزش و جوانان م یسازمان یاثربخش

 ییطورکه گفته شد، هدف نها. همانریخ ایداشته باشد 

در  ییو عقال یاسیس يو رفتارها یفرهنگ سازمان

 یسطوح عملکرد سازمان شیکمک به افزا يریگمیتصم

هر  ییهدف نها یسازمان یاست. کسب سطوح باالي اثربخش

وزارت ورزش و  نکهیبا توجه به ا ن،یاست. بنابرا یسازمان

تحت  اغلبآن  رانیکه مد است ییهاجوانان جزء سازمان

 ی، در پشانیافراد جامعه به اثربخش تیتوجه و حساس ریتأث

رقابت  ۀمدت و کسب برتري در صحنکوتاه یاثربخش شیافزا

مؤثر  يهاوهیاز ش یکیهستند،  بیرق يهابا سازمان

 شیو افزا یالمللنیب ۀحفظ رقابت در صحن منظوربه

 يریگمیتصم يکردهایاز رو يریگسازمان، بهره یاثربخش

توجه  شایان ۀ). نکت10هاست (در سازمان یاسیو س ییعقال

 يکردهایرو یاثربخش تیاز وضع یت کافکه هنوز شناخاین

 یورزش يهادر سازمان یاسیو س ییعقال يریگمیتصم

ندرت انجام کم و به یقاتیتحق نهیزم نیوجود ندارد و در ا

 ه است. گرفت

 فرهنگ یتعامل اثر یبررس به یقیتحق نیهمچن

 در عقالیی و سیاسی رفتار يکردهایرو ،یسازمان

 این از تا نپرداخته است سازمانی اثربخشی و گیريتصمیم

 عقالیی و سیاسی رفتارهاي فرایندهاي تأثیر میزان طریق

 تحقیقات بیشتر. شود بررسی سازمان کلی اثربخشی بر

 هايسازمان حوزة در اغلب نیز کشور داخل در گرفتهانجام

 متغیرهاي سنجش براي که اندرسیده انجام به غیرورزشی

 اندکرده استفاده متفاوتی و قدیمی هايچارچوب از مذکور

)17، 10.( 

 سیستم موجود وضعیت از ناکافی شناخت به توجه با

 ورزشی هايسازمان در گیريتصمیم رویکردهاي مفهومی

 اثربخشی با آن ارتباط زمینۀ در کافی دانش نبود و ایران

 پژوهشی انجام رسدمی نظربه سازمانی، فرهنگ و سازمانی

 رویکردهاي با سازمانی فرهنگ ارتباط بررسی آن هدف که

 در سازمانی اثربخشی و گیريتصمیم سیاسی و عقالیی

 خاصی اهمیت از باشد، کشور جوانان و ورزش وزارت

 .است برخوردار

 ذیل به موارد توانتحقیق می این انجام دالیل دیگر از

 اشاره کرد:

 يهايریگمیامروز، تصم یرقابت يایدر دن ☜

ها دارند و سازمان تیدر موفق یمهم راتیتأث ک،یاستراتژ

 تیفیدر گرو ک یهر سازمان تیموفق ایشکست  ینوعبه

 شده است. گرفته يهامیتصم

 کردیکه با رویدرصورت کیاستراتژ ماتیتصم ☜

 يریگمیفرایند تصم یعبارتبه ایاخذ شود،  تیعقالن

 يبا اتخاذ رفتارها ایباشد  ییعقال يفرایند ک،یاستراتژ

سازمان  کیکارکنان  يرو تواندیم ،دگیرانجام  یاسیس

در آن سازمان  یاثربخش تواندیکه م ياگونه، بهدگذارب ریتأث

 کاهش دهد.  ای شیرا افزا

از  ندهیو فزا عیو تحوالت سر رییکه تغ يدر عصر ☜

 يادیشتاب ز يریگمیتصمروند جمله مشخصات آن است، 

 و مقابله با فعل يبرا عیسر يریگمیبه خود گرفته و تصم

زمان تأمل  که وجود آوردهرا به یطیشرا ط،یانفعاالت در مح

ده است. پس کرکوتاه  رانیمد يرا برا يریگمیو تعمق تصم

زمان ممکن ارزش  نیدر بهتر میتصم نیتراخذ درست

 .دارد یدر هر سازمان یوانافر
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 شناخت که دهدمی نشان سازمانی فرهنگ مطالعات

 اولویت در مهم ضرورتی عنوانبه سازمانی فرهنگ

 هبردرا تنظیم با و دارد قرار سازمان مدیران هايفعالیت

 قوي، سازمانی فرهنگ ایجاد و فرهنگی حوزة در سازمان

 العملعکس موجبات و کندمی تضمین را سازمان بقاي

 وجود با. آوردمی فراهم را تغییرات برابر در سازمانی مطلوب

 و عاتمطال سیاسی، رفتار مورد در مختلف ابعاد و هادیدگاه

 در مؤثر و مطلوب سیاسی رفتار دهدمی نشان تحقیقات

 انسانی یروين اثربخشی و وريبهره افزایش منظوربه سازمان

 عنوان با امروزه کهطوريبه دارد، ضرورت سازمانی و

 ردمو سازمانی رفتار هايگرایش در سیاسی رفتار مدیریت

 توانمین امروز دنیاي در حتم طوربه. گیردمی قرار بحث

 لعهمطا آنها درون سیاسی رفتارهاي از جداي را هاسازمان

 سازمان در سیاسی رفتارهاي حذف امکان که آنجا از کرد و

 در را مدیران تواندمی آنها بروز نحوة از آگاهی ندارد، وجود

 .دهد یاري آنها مخرب تأثیرات کاهش

 که اندداده نشان قبلی تحقیقات که آنجا از بنابراین،

 ورزشی نهاد ترینمهم عنوانبه جوانان، و ورزش وزارت

 هماهنگی نبود شغلی، موقعیت حفظ مانند دالیلی به کشور،

 هاقابلیت به توجهیبی و وزارت افراد بین تیمی همکاري و

 ضعیفی سازمانی فرهنگ سطح از افراد هايتوانایی و

 فرهنگ آیا که است این سؤال )،15( است برخوردار

 مشوق کشور جوانان و ورزش وزارت موجود سازمانی

 کهاین و سیاسی؟ یا است عقالیی گیريتصمیم فرایندهاي

 وزارت سازمانی اثربخشی در نقشی فرایندها این از هریک

 دارد؟ جوانان و ورزش

 
 
 
 

                                                           
1. SPSS  
2. Excel  

 قیتحق یشناسروش

 هدف، از نظر و همبستگی روش، نظراز  حاضر پژوهش

 در. گرفت انجام فاز سه در پژوهش این. است کاربردي

 نظري منابع اي،کتابخانه هايروش از استفاده با اول، مرحلۀ

 هايداده دوم، مرحلۀ در شد؛ گردآوري پژوهش با مرتبط

 ايپرسشنامه روش از استفاده با پژوهش نیاز مورد

 افزارنرم کمک به هاداده تحلیل نهایت در و شد آوريجمع

 صورت3 اس.ال.پی اسمارت و 2اکسل و 1اس.اس.پی.اس

 .گرفت

 وزارت رسمی کارکنان تمامی تحقیق جامعۀ آماري

 يآمار نمونۀ. بود نفر 430 تعداد به کشور جوانان و ورزش

 زده تخمین نفر 203 مورگان و کرجسی جدول براساس

 دسترس در تصادفی روش براساس گیرينمونه روش. شد

 .  بود

 استفاده زیر هايپرسشنامه از هاداده آوريجمع براي

 :شد

 ۀسؤال، پرسشنام 41شامل  یفرهنگ سازمان ۀپرسشنام

 رانیو نظر مد دی)، که از د1998( نزیراب یفرهنگ سازمان

کم،  یلیخ نیتحت عناو ياچهاررتبه اسیو با مق دهیسنج

تا  کیاز  بیترتبه یو با احتساب نمرات ادیز یلیخ اد،یکم، ز

 نیو پاسخ داده شده است. در ا یهر رتبه طراح يچهار برا

حرکت  ادیز ریکم به طرف مقاد ریهر قدر از مقاد فیط

 ست. اسازمان  ةدیپد کی تیمطلوب زانیم ةدهندنشان ،میکن

 کردیرو ای یاسیس يرفتارها کردیسنجش رو يبرا

شده یطراح ۀاز پرسشنام يریگمیدر فراگرد تصم ییعقال

پرسشنامه  نی. ادش)، استفاده 1999و شارفمن ( نیتوسط د

است.  شدهی طراح کرتیل فیو با استفاده از ط هیگو 9در 

 کردیرو يبرا هیگو 4و  ییعقال کردیسنجش رو يبرا هیگو 5

 شده است. درنظر گرفته  یاسیرفتار س

3. Smart pls  
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 نی)، ا1382( يدیحم یسازمان یاثربخش ۀپرسشنام

 يانهیگزپنج فیط يسؤال و دارا 20پرسشنامه شامل 

 ةنمر)، متوسط (2 ة(نمر ادی)، ز5 ة(نمر ادیز یلیخ از کرتیل

 ) است. 1 ةکم (نمر یلی) تا خ2 ة)، کم (نمر3

 ییاز روا قیتحق يهاپرسشنامه نکهیاز ا نانیاطم يبرا

قرار  نااستاد راهنما و متخصص اریبرخوردارند، ابتدا در اخت

و شده  یسنجییروا تادانمحتوا توسط اس ییگرفتند و روا

ذکر  شایانشد.  عیتوز يآمار ۀنمون انیدر م دییپس از تأ

آنها در  ییها روااستاندارد بودن پرسشنامه لیدلاست که به

 ییایسنجش پا يبود. برا شده دییتأ زین نیشیپ قاتیتحق

 یطور تصادفنمونه به ينفر از اعضا 30پرسشنامه، تعداد 

آنان قرار گرفت که  اریتو پرسشنامه در اخشدند انتخاب 

.اس.اس و روش یافزار اس.پو با کمک نرم يآورپس از جمع

 .دش دییآنها تأ ییایکرونباخ پا يآلفا

 توصیفی، آمار از استفاده با ها،داده آوريجمع از پس

 گیريتصمیم میانگین و میانه حداکثر، حداقل، مقدار

 اثربخشی و سازمانی فرهنگ سیاسی، رفتارهاي عقالنی،

 فرعی فرضیات از هریک بررسی براي. شد محاسبه سازمانی

 همچنین .شد استفاده عاملی بار و مسیر تحلیل فرایند از نیز

 اس.اس.پی.اس افزارهاينرم از استفاده با هاداده این تحلیل

 .گرفت انجام 2 نسخۀ اس.ال.پی اسمارت و 20 نسخۀ

 
 قیتحق يهاافتهی

پژوهش با استفاده از آزمون  يرهایمتغ تیدر ابتدا وضع

گزارش  1آن در جدول  جیکه نتا شد یبررس يانمونهتک یت

 شده است.

 
 . میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهاي پژوهش1جدول 

 نیانگیم ریمتغ
 فرضشیپ

 نیانگیم
 شدهکسب

 يمعنادارسطح 

 001/0 32/3 3 یفرهنگ سازمان
 001/0 87/3 3 يریگمیدر فرایند تصم یاسیرفتار س

 001/0 56/3 3 يریگمیدر فرایند تصم تیعقالن
 001/0 43/3 3 یاثربخش

 
را  يآمار ۀنمون یشناختتیجمع يهایژگیو 2جدول 

 .دهدیم شینشان نما
 یشناختتیجمع يهایژگیو یفیتوص عی. توز2جدول 

 جنسیت
 مرد زن 

 درصد فراوانی درصد فراوانی
57 26 146 74 

 توزیع سنی
سال 25تا  21بین  سال 30تا  26بین   سال 35تا  31بین   سال 40تا  36بین   41بیش از    
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

16 8 22 11 59 29 81 40 25 12 
 سطح تحصیالتی

 دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

30 15 70 34 63 31 40 20 
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 یشناختتیجمع يهایژگیو یفیتوص عی. توز2جدول 
 فعالیت در سازمان ۀسابق

سال 5کمتر از  سال 10تا  6بین   سال 15تا  11بین   سال 16بیشتر از    
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

49 24 35 17 69 34 50 25 
 پست شغلی پاسخ دهندگان

 17 درصد 34 فراوانی مدیریت 83 درصد 169 فراوانی کارشناس
 

غالب  ،شودیمشاهده م 2 ورکه در جدولطهمان

 یفراوان نیشتری، بندهستمرد  قیکنندگان در تحقشرکت

درصد از  51به  کی، نزداست سال 40تا  36 یسن ۀدر طبق

درصد  25و باالترند و تنها  یکارشناس التیتحص يآنها دارا

دارند و غالب  یتیفعال ۀسال سابق 16از  شتریاز آنها ب

 83کارشناس ( یکنندگان در پژوهش با پست سازمانشرکت

 .ندهستدرصد) 

 یافزار طراحاز نرم قیبرازش مدل تحق یبررس يبرا

سه استفاده  ۀ.ال.اس نسخیاسمارت پ يمعادالت ساختار

 1افزار و شکل نرم یدر شکل خروج یبررس نیا ۀجیشد. نت

 آمده است.
 

 

 تی ضریب تحقیق، شدةبرازش مدل. 1 شکل
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 پژوهش مدل یابیارز
، رونیاست. ازا ي.ال.اس، ناپارامتریروش برآورد در پ

 تیفیک ی.ال.اس همگیآمده در پدستبه يهاشاخص

مهم،  يها. از جمله شاخصدهندیبرازش را نشان م

برآورد مستقل  نیمدل و همچن ییایو پا ییروا يهاشاخص

 3است که در جدول  یها و مجذور همبستگبودن شاخص

 .دیکنیمشاهده م

 
  شدهطراحی مدل شدةگزارش هايشاخص. 3 جدول

 شاخص
 متغیر

میانگین واریانس  آلفاي کرونباخ
 AVEشده استخراج

ها خطی بین شاخصهم
VIF 

 Rمجذور 
 R2یا 

88/0 فرهنگ سازمانی  67/0  41/0  00/0  
يریگمیرفتار سیاسی در تصم  76/0  73/0  37/0  413/0  

74/0  يریگمیعقالیی در تصمرفتار   54/0  23/0  388/0  
78/0 اثربخشی  76/0  43/0  628/0  

 

، 1شدهاستخراج انسیوار نیانگیم بیکرونباخ، ضر يآلفا

مجذور  بیو ضر 2هاشاخص نیب یخطهم بیضر

 2:یهمبستگ

 يریگکرونباخ آن را اندازه يکه آلفا یدرون يسازگار

 کیاست که تا چه حد تمام اجزا در  نیا يبه معنا ،کندیم

ارتباط  ةدهندو نشان کنندمی انیرا ب یکسانیآزمون، مفهوم 

 و کرونباخ محاسبه شد يآلفا بیاجزاست. ضر نیا یدرون

 ۀپس در هم ) است،6/0از ( شتریتک فاکتورها بدر تک

 ما مورد قبول است. يرهایمتغ

 يمناسب برا يارهایاز مع گرید یکی، PLS یابیدر مدل

 نیشتریب دیاست که سازه با نیا یرونیمدل ب یابیارز

ا نسبت به اشتراك آن ب شیمشترك را با نشانگرها انسیوار

 ناداشته باشد. محقق نیمدل مع کیدر  گرید يهاسازه

 را شتریو ب 5/0 ةشداستخراج انسیوار نیانگیم ریمقاد

 ةآن است که ساز يامر به معنا نیو ا کنندیم هیتوص

نشانگر خود  يهاانسیوار شتریب ایدرصد  50موردنظر حدود 

) باشد، 5/0از ( شیب AVE بیو اگر ضر کندیم نییرا تب

 . دشویم دأییت زیمدل ن ییروا

                                                           
1. Average Variance Extracted 

تک تک يبرا AVE بیبا توجه به جدول فوق ضر

 دییمدل مورد تأ ییروا نیبنابرا ،است 5/0از  شیب رهایمتغ

 است.

 یخطشدت هم انس،یعامل تورم وار ای VIF بیضر

. در کندیم یابیارز یمعمول ونیرگرس لیچندگانه را در تحل

ط مربو راتییچه مقدار از تغ داردیم انیشاخص ب نیواقع ا

است.  افتهی شیافزا یخطبرآوردشده بابت هم بیبه ضرا

 سبب ابد،ی شیافزا بیضر نیهرچه مقدار ا گر،یعبارت دبه

مدل  جهیو در نت بدای شیافزا بیضرا انسیکه وار شودیم

 ، نامناسب جلوه دهد. مطابقینیبشیپ يرا برا ونیرگرس

 1موارد کمتر از  ۀ، در همVIF بیضر ریجدول فوق، مقاد

 ةساز ةدهندلیتشک يهاشاخص دهدیاست که نشان م

 نیندارند، بنابرا گریبا همد اندازه از شیب یخطهم

 .ندعتمادآمده از مدل قابل ادستبه يهاینیبشیپ

شرح  انسیمقدار وار نیارتباط ب 2R نییتع بیضر

آن  انسینهفته را با مقدار کل وار ریمتغ کیشده داده

است که  ریمتغ 1تا  0از  زین بیضر نی. مقدار اسنجدیم

 ریتر است. محققان در کل مقادتر، مطلوببزرگ ریمقاد

و  یرا معمول 33/0به  کیرا مطلوب، نزد 67/0به  کینزد

2. Variance Inflation Factor 
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 2R. هرچه نندکیم یابیارز فیرا ضع 19/0به  کینزد

باشد، نشان  شتریمدل ب کی يزادرون يهامربوط به سازه

مشاهده  1طورکه در جدول از برازش بهتر مدل است. همان

 يزا صفر و برابرون ریمتغ يبرا 2R بیمقدار ضر ،میکنیم

 دهندةاست که نشان 60/0زا باالتر از درون يرهایمتغ ۀهم

 آمده است.دستبرازش خوب مدل به

 
 

 یبرازش مدل کل
 بخش مدل، بخش دو هر شامل مدل کلی برازش
 این برازش تأیید با و شودیم ساختاري بخش و يریگاندازه

 براي. شودیم کامل مدل یک در برازش بررسی بخش دو
ریشۀ  همچون معیارهایی از کلی مدل برازش بررسی

 شدةنرم شاخص ،1استانداردشده ةماندیباق مربعات میانگین
 نتایج. شد استفاده 3کلی برازش نکویی شاخص و 2برازندگی

 .دیکنیم مشاهده 4 جدول در را مدل کلی برازش بررسی
 

 
  کلی برازش نیکویی معیارهاي. 4 جدول

قابل قبول ةمحدود متغیرها شدهمقدار مشاهده   نتیجه 
 ةماندیمیانگین مربعات باق ۀریش

 استانداردشده
 برازش مناسب 041/0 (4)، 08/0کمتر از 

 برازش مناسب 754/0 (4) ،5/0بیشتر از  برازندگی ةشدشاخص نرم
 برازش مناسب 488/0 (4) ،25/0بیش از  شاخص نکویی برازش کلی

 

 شدهيآورجمع يهاآمده، دادهدستبه ریبا توجه به مقاد

زم و برازش ال تیپنهان از کفا يرهایمتغ يریگاندازه يبرا

 یحاصل از برآورد مدل کل جینتا جه،یبرخوردارند و در نت

 قابل اتکا و مورد اعتماد است.

 يهادر مدل قیتحق يهاهیو فرض رهایمس یبررس

 معناداري آزمون.ال.اس، یپ ريیمس يهادر مدل شدهارائه

که  4استراپ بوت ای سازيخودگردان روش قیطر از رهایمس

. براساس بوت شوندیاست، آزمون م يریگروش بازنمونه

مربوط را انجام داد. در  يهالؤاآزمون س توانیاستراپ م

 يهاهمراه آمارهبه ریمس بیآزمون، ضرا نیا يهایخروج

 بیضرا 5. جدول شودیداده م شینما یشده تاستخراج

 .دهدیم شیرا نما یت ةآمار ریو مقاد ریمس
 

 مدل اصلی مسیرهاي. 5جدول
 نتیجه Pمقادیر  Tآماره  ضریب مسیر مسیرها

یاسیس يریگمیتصم >- یفرهنگ سازمان  336/0  165/3  000/0  √ 
ییعقال يریگمیتصم >- یفرهنگ سازمان  536/0  601/5  000/0  √ 

یاثربخش >- یفرهنگ سازمان  081/1  120/4  000/0  √ 
یاثربخش >- یاسیس يریگمیتصم  358/0  646/4  000/0  √ 
یاثربخش >- ییعقال يریگمیتصم  228/0  916/6  000/0  √ 

 
 يریگجهیبحث و نت

است که  ییهاگام نیسازمان از نخست يهادرك هدف

 يهاسازمان برداشت. هدف یدر راه درك اثربخش دیبا

 یآن و آنچه در پ يعلت وجود ةدهندنشان دیسازمان با

                                                           
1. SRMR 
2. NFI 

 یعنیسازمان  کی يهابه آن است، باشد. هدف یابیدست

 يهاسازمان با توجه به شاخص ةندیتحقق وضع مطلوب آ

کارکنان، بقا،  تیرشد سهام، رضا ،يسودآور مانندموردنظر 

سازمان  یاثربخش. یاجتماع تیرفاه کارکنان و مسئول

3. GOF 
4. Bootstrap  
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 يهاکه سازمان به هدف یزانیم ایعبارت است از درجه 

). وجود اثربخشی موجب بقا 8( ابدییموردنظر خود دست م

و ماندگاري سازمان است و سازمانی که در راه رسیدن به 

دست آوردن اثربخشی ناکام بماند، عبارتی بهاهدافش یا به

 ).3خود ادامه دهد ( يادر دنیاي پررقابت نخواهد توانست به بق

 یفرهنگ سازمان انیم یهمبستگ بیحاصل از ضر جینتا

. دهدیرا نشان م يمعنادار ۀوجود رابط ،یسازمان یو اثربخش

 یو اثربخش یفرهنگ سازمان انیمثبت م یوجود همبستگ

که  زانیموضوع است، که به هر م نیا انگریب یسازمان

بر سازمان حاکم باشد، به همان  يتريقو یفرهنگ سازمان

و به همان  افتیدست  يباالتر یبه اثربخش توانیم اندازه

 یبر سازمان حاکم باشد، اثربخش یفیکه فرهنگ ضع یزانیم

 یبهبود فرهنگ سازمان ن،ی. بنابراشودیکمتر محقق م زین

 نیا جیدهد، نتا شیسازمان را افزا یاثربخش تواندیم

و 2 اتی)، گوجها2018(1نیل و مارتکو يهاافتهیپژوهش با 

 کی) در 1397و همکاران ( یمی) و رح2017همکاران (

 یابعاد مختلف فرهنگ سازمان نی). در ب22،22،6راستاست (

 بیضر نیشتریپاداش و سازش با تعارض ب ستمیس ۀدو مؤلف

طور داشتند. به یسازمان یاثربخش ینیبشیبتا را در جهت پ

 رانیدر کارشناسان و مد يقو یمشخص اگر فرهنگ سازمان

 طیآنها در شرا گریشود، د یو نگرش يرفتار رییمنجر به تغ

 انیم ایاهداف خود و سازمان و  ایمنافع  نیتعارض ب جادیا

قرار  یدر دوراه یو سازمان يانفراد يهامیطرز فکر و تصم

با کنار آمدن و سازش  توانندیم نکهیا اینخواهند گرفت و 

تالش کنند. هرچه  یاثربخش شیبا تعارض در جهت افزا

اهداف و منافع سازمان و  ایسطح تعارض و تضاد در نقش 

راستا  کیدر  یو سازمان يافراد کمتر باشد و اهداف فرد

 يریگمیمشارکت کارکنان در تصم زانیم رند،یقرار گ

 نیموجود به بهترو امکانات  ی، از منابع مالابدییم شیافزا

 نیب یخوب ینحو استفاده خواهد شد، تعامالت ارتباط

                                                           
1. Cole & Martin  

به بهبود  تیو در نها شودیو کارشناسان برقرار م رانیمد

 يمثبت برا راتیخدمات منجر خواهد شد. تأث تیفیک

و  قیبه تصد ازین یورزش يهاسازمان یو اثربخش ییکارا

 یاصل ۀعنوان مؤلفمناسب به یفرهنگ سازمان کی دییتأ

 دارد. یمشارکت يسازمان مسطح و رهبر کی جادیا يبرا

پژوهش و از آنجا که در پژوهش حاضر  جیبا توجه به نتا

طور به ییو عقال یاسیرفتار س يریگمیتصم ةویهر دو ش

ارتباط مثبت داشتند،  یسازمان یبا اثربخش يدارامعن

 شودیم شنهادیپ یورزش يهاکل سازمان رانیبه مد نیبنابرا

 يهادر سازمان شتریهرچه ب يو نوآور یمنظور اثربخشبه

اقدام به  یو مکان یزمان یمقتض طیبا توجه به شرا ،یورزش

 یطیعدم ثبات مح لیدلکه بهیکنند و تا زمان میاخذ تصم

اند، از روند نشده یاسیس ماتیمجبور به اخذ تصم

و کارشناسان  رانیبه مد استفاده کنند. ییعقال يریگمیتصم

 يداده شود و کارها یاعتماد شود، به آنها زمان و ثبات کاف

زا به آنها واگذار شود و ترس و عوامل استرس یمهم و متنوع

 ماتیتا بتوانند با گرفتن تصم ندکنکار برطرف  طیرا در مح

جوانب،  ۀهم یو بررس لیوتحلهیهمراه تجزبه ییعقال

 شودیم شنهادیدهند. پ شیرا افزا یسازمان یاثربخش

در شناخت و بهبود  یسع شیاز پ شتریها بسازمان رانیمد

 یدر اثربخش کنندهنییبا توجه به نقش تع یفرهنگ سازمان

 قی، جز از طرشودیامر محقق نم نی. و اندنک یسازمان

و  هايریگمیاعضا سازمان در تصم ۀمشارکت هم

به  شتریسازمان و توجه هرچه ب ةادار يبرا هايگذاراستیس

 شودیم هیتوص رانیکارکنان، به مد يسمت رشد فرد

خود قرار دهند و از  يهامشارکت کارکنان را محور برنامه

 شیبه کار را در کارکنان افزا زهیانگ جادیا نهیزم قیطر نیا

 يهارا بر مشارکت یمشارکت گروه زمینه نیدهند، در ا

 تیرا در اولو يگذاردهند. توجه به هدف حیترج يفرد

واضح و  يهاهدف نییسازمان قرار دهند؛ چراکه تع يارهاک

2. Gochhayat  
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در  یگونه ابهام و مشارکت همگان روشن و به دور از هر

 یدر اثربخش ياکنندهنیینقش تع تواندیتحقق اهداف، م

 سازمان داشته باشد. 

 یکل يریگجهیو نت قیتحق ییبا توجه به مدل نها

 یورزش يهادر سازمان یگفت که فرهنگ سازمان توانیم

 ریثتأ زیدارد و ن یسازمان یبر اثربخش زیادي میمستق ریتأث

و  یاسیس يریگمیتصم يهاسبک قیاز طر یمیرمستقیغ

ن دارد، وزارت ورزش و جوانا یسازمان یبر اثربخش ییعقال

به  زاین یسازمان یبه حداکثر اثربخش یابیدست منظوربه

که يطوردارد، به یمانفرهنگ ساز هايبه ضعف شتریتوجه ب

 شتریب تیو تقو یموجود در فرهنگ سازمان هايبا رفع ضعف

 يهاتیمساعدي را براي رشد فعال ۀنیزم ،یفرهنگ سازمان

 نیااهداف  قیطر نیوجود آورند تا از ابه رگذاریمثبت و تأث

 قاتیبهتر حاصل شود. با توجه به تحق یسازمان ورزش

 زیو ن یابعاد فرهنگ سازمان یرشد متعادل در تمام توانیم

 شیبه فرهنگ منعطف را از عوامل مهم در افزا شیگرا

 ). 1سازمان دانست ( یاثربخش

 طیگفت که شرا دیشده باکسب جیبا توجه به نتا

مورد مطالعه در  يآمار ۀحاکم بر سازمان و جامع یفرهنگ

 ییعقال يریگمیتصم يهااز سبک شتریب تیجهت حما

خود را  يریگمیدارند که سبک تصم یسع رانیاست و مد

 جیقسمت از نتا نیمطابق با آن فرهنگ انتخاب کنند که ا

) همخوان 2018و همکاران ( 1یسوتیمارک قیتحق جیبا نتا

 یفرهنگ سازمان نانیثبات و اطم طی). در شرا24بود (

 ییعقال يهامیو کارشناسان را به سمت اتخاذ تصم رانیمد

در  قیتحق جی. براساس نتادهدیسوق م شدهيزیرو برنامه

دو مؤلفه کنترل و  یمتعدد فرهنگ سازمان يهامؤلفه انیم

استفاده از  ینیبشیدر جهت پ بیضر نیشتریاز ب يرهبر

مثال راي برخوردار بودند. ب يریگمیدر فرایند تصم تیعقالن

هر زمان که مسند کار در وزارت ورزش و جوانان به افراد 

                                                           
1. Marchisotti  

بلندمدت و  يهابرنامه ياجرا ،متخصص سپرده شده است

 یمنطق لیوتحلهیبا توجه به آمار و تجز یورزش کیاستراتژ

 جادیمور قرار گرفته است مانند اااطالعات در رأس 

ارزش در ساختار  تیریاستقرار مد یاتیعمل يسازوکارها

ها، و ادارت کل استان هاونیوزارت ورزش و جوانان، فدراس

از آنها  يبردارساله و بهره نیچندناتمام  يهاپروژه يریگیپ

جهان)، مشارکت با آموزش و پرورش جهت نقش ومی(استاد

ورزش  ۀروزان ۀبرنام ياجرا يفرصت و زمان برا جادیا

 یورزش جزئ کهي نحوبه یلیسطوح تحص ۀدر هم یهمگان

موارد قابل ذکر، اما  گریآموزان شود و ددانش یاز زندگ

 ،یو رسم يحاکم بر روابط و تعامالت ادار طیشرا لیدلبه

و تحوالت گسترده در سطوح مختلف  رییعدم ثبات و تغ

 شتر،یب یبه اثربخش یابیدست يبرا اًبعض رانیمد ،یسازمان

 يو رفتارها یاسیس يریگمیدارند از سبک تصم لیتما

و  شتریب يهاتیکسب حما نیبهره ببرند. همچن یاسیس

 گریها از دو سازمان رانیمد ریو همراه کردن سا ژهیو

است.  یاسیس کردیبا رو میاخذ تصم يهاو مشوق يازهایامت

 رانیشده است که مد نیو تحوالت گسترده منجر به ا رییتغ

 ،دارند نانیخود اطم یو پست گاهیکه از ثبات جایتنها زمان

و ... استفاده  یو مشارکت ییعقال يریگمیتصم يهااز روش

 یاثربخش شتریو پرتالطم، ب ثباتیب يهاطیکنند، و در مح

 . نندیبیم یاسیس يهامیرا در گرو تصم یسازمان

 ژهیواتخاذشده و به يهامیتصم ،یورزش يهادر سازمان

سازمان  یدر اثربخش یینقش بسزا ک،یاستراتژ يهامیتصم

 يبرا کیعامل استراتژ يریگمیکه تصميطوردارد، به

بر فرایند  تیریو مد شودیرفته مها درنظر گعملکرد سازمان

 شیعامل مؤثر بر افزا نیتردر سازمان مهم يریگمیتصم

 يهاها به گونهاست. تاکنون، سازمان یسازمان یاثربخش

 نیتراند که از جمله مهممورد مالحظه قرار گرفته یمتفاوت

است. براساس نگرش  یاسیو س یآنها، دو روش عقالن
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روشن و  يهابه هدف یابیدست يسازمان برا ،یعقالن

 يهاحلراه ،يریگمیتصم يو برا کندیمشخص تالش م

. ندکیآنها را انتخاب م نیکرده و بهتر ییگوناگون را شناسا

وجود به ییهاسازمان از ائتالف ،یاسینگرش س ياما بر مبنا

 ). 7ها، با هم توافق ندارند (آمده است که از نظر هدف

 انیدر سازمان ب يریگمیتصم تیاهم خصوصدر 

 یعنیاست؛  تیریدر واقع خود مد يریگمیکه تصم شودیم

 يمهم سروکار دارند. برا ۀفیوظ نیبا ا پیوسته رانیمد

 يالگو حی، به توضيریگمیو تصم یاسینقش رفتار س حیتوض

و تفاوت آنها پرداخته  يریگمیتصم یاسیس يو الگو ییعقال

 ةدیقو بنابر ع قیتحق جی. براساس نتاشودیم

چه  يریگمیهر دو فرایند تصم قیکنندگان در تحقشرکت

 یدر اثربخش یاسیو چه فرایند رفتار س ییفرایند عقال

در  کیاستراتژ ماتیطور حتم اتخاذ تصممؤثرند. به یسازمان

داشته  یرا در پ یمتفاوت جیعواقب و نتا تواندیها مسازمان

 باشد.

 شودیفرض م يریگمیو بخردانه تصم یعقالن يدر الگو

 اینوع عمل  ةکنندنییوجود دارد که تع يکه هدف واحد

است که سازمان انجام خواهد داد. در واقع اساس  یاقدام

ها و که هدف ردیگیقرار م نیبر ا ییعقال يفرض الگو

وجود دارد که معرف سازمان است و  ياینیع يهاخواسته

سازگار و واحد  يهااز هدف يابدون وجود مجموعه

فرض که  نیکرد. با ا فیسازمان را تعر تیعقالن توانینم

 ياست که برا نیا ییعقال ياز ارکان الگو گرید یکی

 هانهیگز ایها مشخص از راه يامجموعه رندگانیگمیتصم

داد و  صیآنها را از هم تشخ توانیوجود داشته باشد، م

 را انتخاب کرد.  نیبهتر

 يریگمیبا فرایند تصم سهیه در مقانشان داد ک جینتا

 ییبراساس فرایند عقال ماتیاتخاذ تصم ،یاسیرفتار س

که ی. زمانکندیم جادیدر سازمان ا يشتریب یاثربخش زانیم

دنبال مهم به ماتیگرفتن تصم يمسئوالن و کارشناسان برا

اطالعات  يآوردر جمع یو سع دهستنکسب اطالعات 

شده و سپس جادیفرصت ا ایمشکل  ایمربوط به مسئله 

به اهداف  یابیدست ریطور حتم در مسبه ،ددارن يریگمیتصم

 شرفتیشده پگرفته ماتیتصم یسازمان و اثربخش

گاه بدون  مثال هر رايخواهند داشت. ب يریچشمگ

 رمتخصصیو بدون دخالت افراد غ یاسیس يهاشیگرا

طور قطع به ، بهشودیدر وزارت ورزش اتخاذ م یمیتصم

آنها نگارش  ۀاز جمل خواهد شد.هم منجر  یدرخشان جینتا

است  یسند مل نیطرح نخست نیطرح جامع ورزش بود. ا

نفر از متخصصان،  700 ياز نظرها يریگکه با بهره

نفر  46000اندرکاران ورزش و با صرف کارشناسان و دست

 15آن  بانیماه کار مداوم (که تنها اسناد پشت 14ساعت و 

ساله است  20 یافق زمان يشده و دارا نیمجلد است) تدو

وجود آورد. طرح در ورزش کشور به یتحول اساس تواندیو م

دنبال آن بود که و ورزش کشور به یبدن تیترب ۀجامع توسع

 ها،فرایند نیکردن ارتباط ب کپارچهیو  یستمیس کردیبا رو

 ریسا يوردهاادست ۀسیمقا نیو همچن هاربخشیها و زبخش

و ارتباط  یورزش مل يهاساختارمند از مؤلفه يریملل، تصو

و نگارش طرح  نیرا به جامعه نشان دهد. تدو گریکدیآنها با 

در ورزش کشور  یعقالن ماتیجامع ورزش از جمله تصم

 کردها،یطرح با رو نیا يبود. اما متأسفانه در مقام اجرا

مواجه شد و اعمال  یمختلف یاسیس هايها و نظردولت

 یزمان طیمتنوع و مختلف براساس شرا یسایس ماتیتصم

صورت جامع و کامل طرح به نیموجود از تحقق اهداف ا

و ورزش  یبدن تیترب ۀکرد. طرح جامع توسع يریجلوگ

در امر ورزش کشور  یاساس یتحول توانستیم نکهیکشور با ا

نقش  جمله از ،رو شدروبه ییهاوجود آورد، با چالشبه

ورزش به  یسو و وابستگ کیپررنگ دولت در امر ورزش از 

بخش  يگذارهیمانع سرما گر،ید ياز سو یاعتبارات دولت

براساس  یدر ورزش شده، چون بخش دولت یخصوص

، عدم ردیگیم میزمان در ورزش تصم یاسیس اتیمقتض
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در  یاعتبارات ورزش یکرد منطقنهیبه هز یکاف تیعنا

کرد براساس نهیطرح جامع، و هز تحقق اهداف يراستا

و محدود کردن  یاسیس يو فشارها ماتیتصم

ورزش کشور  ییعنوان بازوان اجرابه یورزش يهاونیفدراس

طرح جامع  يدر اجرا يشتریب اراتیاخت توانستندیکه م

، يریگمیتصم ییعقال کردیدر رو نیداشته باشند. بنابرا

اطالعات  لیوتحلهیتجز رايب رندگانیگمیتصم

 يهاکیند، از تکناقائل يادیز تیاهم شدهيآورجمع

 کنندیاطالعات استفاده م یبررس يبرا يمختلف و معتبر

اتخاذشده  ماتیابعاد مختلف تصم ییامر به شناسا نیکه ا

، شوندینقاط ضعف و قوت مشخص م و شودیمنجر م

موجود در جامع  یرقابت يهابه ارزش یابیدر دست نیبنابرا

برگرفته از اتخاذ  یاثربخش اغلب. کنندیبهتر عمل م

و  یفیک يهالیبرآمده از تحل شتریاست که ب یماتیتصم

 لیبا تحل ماتیکه تصمی. زمانیاحساس ماتیند تا تصمایکم

 نیدر ا ریابعاد سازمان و افراد درگ ۀبه هم ،گرفته شوند

 یابیدر دست یلیتحل ماتی، اتخاذ تصمشودیسازمان توجه م

و افراد سازمان به اهداف خود مؤثر  رانیهمزمان سازمان، مد

 يریگمی. در روش تصمیهمان اثربخش یعنی نیاست و ا

و  دیاطالعات مف يرو رندهیگمیتمرکز افراد تصم ییعقال

 یتوجه يدیرکلیو غ ياهیاست و به اطالعات حاش يکاربرد

در  زیادي زانیبه م ییعقال ماتیاتخاذ تصم نیندارند. بنابرا

تر و مهم یمال ،يمنابع ماد مانندمنابع سازمان  تمامیبهبود 

گفت که  توانیم نیرد. بنابرااتوجه د یاز همه منابع انسان

 یبا اثربخش کیاستراتژ يریگمیدر فرایند تصم تیعقالن نیب

 جهینت نیوجود دارد. ا يمثبت و معنادار ۀرابط یسازمان

از  ک،یاستراتژ يریگمیکه اگر در فرایند تصم دهدینشان م

باور برسند  نیاستفاده شود و کارکنان به ا ییعقال کردیرو

 یمنطق یبررس يبر مبنا يکردیرو ها،يریگمیکه در تصم

به سازمان  یمثبت اریحس بس روازاینها وجود دارد، روش

خود را با  تیکه هو کنندپیدا می لیو تما یافتهخود 

پژوهش، نشان این   جی). نتا8کنند ( ین معرفسازمانشا

باشد، فرد  ییعقال يریگمیکه اگر فرایند تصم دهدیم

 سازمان  يکه حضورش برا کندیاحساس م

که در سازمان  داندیم فیاست و بر خود تکل يضرور

و  شودیکم م هابتیغ زانیاز م نیحضور داشته باشد. بنابرا

 ی). ول12منجر خواهد شد ( یاثربخش شیامر به افزا نیا

وارد  ییعقال يریگمیتصم يبر الگو ينقد یاسیس يالگو

 يهااست که در آن، منافع و هدف نیو آن ا کندیم

درون سازمان  نفعيذ يهاگوناگون و ناهمگون افراد و گروه

دانشمندان مانند مارچ،  ي ازاری. بسردیگیمورد توجه قرار نم

ائتالف را وارد سازمان و فرایند  دگاهیو ففر د جیبالدر

 ایزوا ۀسازمان از هم ،یاسیس يکردند. در الگو يریگمیتصم

و در آن، تعارض  ردیگیو ابعاد مختلف مورد توجه قرار م

است  ییهاها و مصالحهاعمال مذاکره ۀجیو نت يعاد يامر

ه است. امکان ندارد که گرفتسازمان انجام  ياعضا نیکه ب

 يهاتیاولو ای هاقهیاز سل یطور کامل بازتاببه یینها میتصم

 يریگمیواحد از سازمان باشد. در تصم کی ایگروه  کی

است که قدرت عوامل  نیفرض ا یاسیس يبراساس الگو

 میتصم نیفرایند ا ۀجینت ةکنندنییمختلف تع یاجتماع

گذاشته شده  نیبر ا یاسیس يخواهد بود. اساس فرض الگو

افراد درون سازمان که  ای، واحدها نفعيذ يهااست که گروه

 يهايدر باز توانندیم ،برخوردارند يشتریاز قدرت ب

). 5( ابندیدست  يشتریدرون سازمان به پاداش ب یاسیس

 یسازمان استیاغلب با س یمنف يامدهایهرچند پ

نشان  يادیز یشده ارتباط دارند و شواهد تجربادراك

 جیشده به نتاادراك یسازمان استیس ياند که سطح باالداده

 يرفتارها ،یاضطراب و استرس شغل مانند یمنف یروان

و  یی، کاهش کاراانهیجوسلطه ي، رفتارهايریگکناره

 یکیمسامحه کارانه منجر خواهد شد.  يو رفتارها یاثربخش

به  لیم یسازمان يهااستیس يریکارگبه یاصل لیاز دال

به  زیبودن هر فرد ن یاسیس زانیقدرت در افراد است. م
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 یاو بستگ يوخوو خلق یروش اخالق ،يفرد يهاارزش

به  شتریب ازیکمتر و ن ییگرااخالق استگرایدارد. افراد س

 یهیمنافع خود هستند. بد یکسب قدرت دارند و تنها در پ

از  شیدست آوردن قدرت و منافع خوبه ياست برا

منافع و توجه به منافع  میکه به مشارکت و تسه ییهاسبک

 یبه امور اخالق جهیدارد، سر باز زنند و در نت ازین گرانید

 يهاطیکه اغلب در مح رسدینظر مباشند. به بندیکمتر پا

کارکنان  يکاریاسیخطرناك و س يناامن رفتارها يکار

شدت به يخطرناك و عمد يرفتارها نی. اندیآیوجود مبه

، بدون توجه يکاریاسیس زانیکار و م طیجو مح ریتحت تأث

به  تواندیامن م یسازمان کارکنان است. جو يهابه خواسته

د و در شومنجر  یشغل یاز ناامن یناش یمنف تأثیرات لیتعد

 دهد.  شیرا افزا یاثربخش تینها

قصد و  نیترمؤثر به اهداف، مهم یابیدست ای یاثربخش

 قیتحق يهاافتهیاست و  يهر سازمان و نهاد لیتشک تین

کارکنان وزارت ورزش و جوانان  یکه اثربخش دهدینشان م

 يرفتارها يریکارگبه زانیبا م يمثبت و معنادار ۀرابط

از  يدارد. البته تعداد معدود هايریگمیدر تصم یاسیس

 کردیرا با رو یاثربخش ۀه رابطگرفتمطالعات انجام

را  یمطالعات اثربخش شتریو ب یبررس یاسیس يریگمیتصم

 جینتا نیاند. با وجود اکرده یابیارز يگرید يهابا مؤلفه

 زین یاسیرفتار س کردیبا رو ماتینشان داد که اتخاذ تصم

 جیوجود نتا باسازمان مؤثر است،  یاثربخش زانیدر م

شده  انیب نیشیپ قاتیخصوص که در تحق نیمتناقض در ا

در  دیشا یاسیرفتار س کردیبا رو میاتخاذ تصم ،)26بود (

 نفعانيو ذ يفکر يهاشیافراد و گرا ۀمتقاعد کردن هم

مختلف  يهاشیداشتن گرا لیحاضر در سازمان به دال

 جیدچار مشکل شود، اما بنابر نظر کارشناسان و نتا یاسیس

 سازمان مؤثر است.  یاثربخش زانیدر م قیتحق

مواضع  لیوتحلهیبراساس تجز يریگمیقطع تصم طوربه

سازمان را در  تواندیدر جامعه م يو قدرت جار یاسیس

که یزمان ژهیو). به12کند ( ياریبه اهداف خود  دنیرس

راستا  کیدر  رندهیگمیتصم یاسیاهداف سازمان و گروه س

 يهاگروه انیداشته باشد. مذاکره م یو همپوشانبوده 

 تواندیم یینها میگرفتن تصم يمختلف در سازمان برا

و وضوح مشخص  یروشنرا به ماتیف تصممختل يهاجنبه

ها به قدرت و گروه ۀهم کند یسع دیبا تیری. مددکن

 ماتیببرند و با توجه به آن در تصم یخود پ یستگیشا

 یاسیس يدر الگو نیمشارکت داده شوند. بنابرا

ها ها و منافع گروهمشارکت گروه ربه دی، تأکيریگمیتصم

 یبر آن است که ائتالف یاست و سع يریگمیدر فرایند تصم

 توانیها مدنظر باشد. البته نماهداف و منافع گروه ۀاز هم

 یبستگ طیبه شرا نی). ا15که کدام الگو مؤثر است ( گفت

 نفعيذ يهااعضا و گروه زیمطمئن باشد و ن طیدارد؛ اگر شرا

 ،توافق نظر داشته باشند جهیعمل و نت نیب ۀدر مورد رابط

 يهاو روش ییعقال ياز الگو يریگمیتصم يبرا توانیم

 دهیچینامطمئن و پ طیاستفاده کرد. اما اگر شرا یمحاسبات

به نام هدف مشترك وجود نداشته باشد، تا  يزیباشد و چ

 ایآشکار  یبه صورت هاتیکند و اولو نییرا تع اتیعمل ریمس

 دیسازگار و همنوا با هم وجود نداشته باشد در آن صورت با

 یاستفاده شود و نوع يریگمیدر تصم یاسیس ياز الگو

 ماتیاز تصم ياریبس نی. بنابراردیمصالحه صورت گ

 ییعقال يریگمیتصم کی ۀجیکه نتنیا يجابه یسازمان

است. صاحبان قدرت  یاسیفرایند س کی ۀجینت ،دشوقلمداد 

 ،یاسیس ي. در الگوکنندیرا اتخاذ م ماتیدر سازمان تصم

 يشگردها قیمهم از طر نفعيذ يهاگروه ایصاحبان قدرت 

 نییرا تع يریگمیتصم ییهاتیو اولو ارهایمع ،یاسیس

سازمان  ياعضا يهابه تالش یاسیس ي. شگردهاکنندیم

 ن،ی، قوانهااستیمخالفت با س ای تیافراد در حما جیبس يبرا

و  تیآنها بر کار و فعال جیکه در نتا یماتیتصم ایاهداف و 

 یعملکرد آنها مؤثر بوده، اشاره داد. حت نیهمچن

 ةدیپد کی ۀجیمربوط به ساختار سازمان نت يهامیتصم
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 یبعض يو برا کندمی نیها را تضمائتالف رایاست، ز یاسیس

 ). 13در بردارد ( ییهاانیها ضرر و زاز ائتالف گرید

 کردیبا رو ماتیاثر تصم زانیتوجه در م شایان ۀنکت

سازمان به  یدر اثربخش یاسیرفتار س کردیو رو ییعقال

. گرددیو جنس سازمان وزارت ورزش و جوانان برم تیماه

از  شتریب ییعقال ماتیتصم یاثربخش زانیم نکهیعلت ا

نکته  نیوزارت عنوان شده به ا نیدر ا یاسیس ماتیتصم

 ریکه وزارت ورزش و جوانان نسبت به سا گرددیبرم

و  یاسیس يفضا ریدرگها کمتر ها و ارگانوزارتخانه

وزارت  نیدر ا ماتیتصم اغلباست.  یاسیس يرهایگجبهه

 يثرترمؤ جیبه نتا یلیو تحل ییعقال لیوتحلهیبراساس تجز

 یاسیس يکردهایمنجر خواهد شد و گرفتار شدن در رو

اغلب  ،یاسیبراساس جو س میمختلف و متفاوت و اتخاذ تصم

غالب  یاسیو س يفکر انیجر یممکن است به اثربخش

که از  یاسیو س يفکر يهاانیجر گریاما د ،کمک کند

هند قطع متضرر خوا طوربه ستندیبرخوردار ن يادیقدرت ز

 شد. 

از طرف گروه  یعیطور وسکه به یو کارشناسان رانیمد

، به رندیگیقرار م تیمورد حما یخاص يفکر شیگرا ای

و تعهد را در  فینوع احساس تکل کی اد،یز یلیاحتمال خ

د. کرخواهند  جادیا تیحما نیپاسخ دادن به ا يخود برا

 يریگمیافراد اغلب در فرایند تصم نیبحث ا نیمطابق با ا

 شودیم شنهادیاستفاده خواهند کرد. پ یاسیس ياز رفتارها

و کارشناسان خود  رانیطور کامل و جامع از مدسازمان به

نداشته افراد وجود  نیدر ا یتیانجام دهد تا خأل حما تیحما

و کارشناسان اعتماد شود، به آنها زمان و  رانیباشد. به مد

به آنها  یمهم و متنوع يداده شود و کارها یکاف نانیاطم

کار  طیزا را در محواگذار شود و ترس و عوامل استرس

 ییعقال ماتیبرطرف شود تا افراد بتوانند با گرفتن تصم

 یجوانب، اثربخش ۀهم یو بررس لیوتحلهیهمراه تجزبه

دهند. از آنجا که در پژوهش حاضر هر  شیرا افزا یسازمان

طور به ییو عقال یاسیرفتار س يریگمیتصم ةویدو ش

ارتباط مثبت داشتند،  یسازمان یبا اثربخش يدارامعن

 شودیم شنهادیپ یورزش يهاکل سازمان رانیبه مد نیبنابرا

 يهادر سازمان شتریهرچه ب يو نوآور یمنظور اثربخشبه

اقدام به  یو مکان یزمان یمقتض طیبا توجه به شرا ،یورزش

 یطیعدم ثبات مح لیدلکه بهیکنند و تا زمان میاخذ تصم

اند، از روند نشده یاسیس ماتیمجبور به اخذ تصم

  استفاده کنند. ییعقال يریگمیتصم
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between organizational culture, 
political behavior and rational approach of decision makers on organizational 
effectiveness of employees in Ministry of Sport and Youth. The statistical population 
consisted of all official employees of Iran Ministry of Sport and Youth (N=430). The 
sample was determined as 203 subjects based on Krejcie and Morgan table and the 
sampling method was random. Data were collected by Robbins Organizational Culture 
Questionnaire (1998), Dean and Sharfman Questionnaire (1999) designed to measure 
political behavior or rational approach to decision making and Hamidi Organizational 
Effectiveness Questionnaire (2003). The face validity of the questionnaires was 
confirmed by professors and their reliability was calculated by Cronbach's alpha: 
Organizational Culture Questionnaire (0.88), Political Rational Decision Making 
Questionnaire (0.81) and Organizational Effectiveness Questionnaire (0.78). Then, the 
required data were collected using the questionnaires and finally they were analyzed 
using SPSS, Excel and Smart PLS. The results showed that organizational culture 
supported rational decisions more than political decisions and it had a better relationship 
with rational decisions. However, the results showed that decision making with a 
political approach developed more effectiveness than those decisions with a rational 
approach. When the authorities and experts seek to develop a relationship with other 
managers and authorities in order to make important decisions and they make decisions 
with the common political approach, they will experience more effectiveness. 
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