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چکیده
يهاورزش ملی نیازمند همکاري و حمایت ذینفعان درگیر در ورزش ملی است تا بتوان برنامهۀتوسع:هدف
وعیت با چالشی به نام مشردر این موردهاسازمانولی،این ذینفعان اجرا کردۀلیورزش را به وسۀتوسع

ورزش و جوانان با رتمنافع ذینفعان وزانیسازمانی مواجه هستند و این تحقیق با هدف طراحی الگوي تأم
.تأکید بر مشروعیت سازمانی انجام شد

،بر این اساس. است که به شکل میدانی انجام گرفتیتوصیفی از نوع همبستگپژوهشروش :شناسیوشر
. شدهومی تحقیق انجام طراحی مدل مفيیران و متخصصان ورزشی برانفر از مد22ساختارمندي با ۀمصاحب
و ذینفعان ) ورزشیيهافدراسیون(اي است که دو طبقه از ذینفعان اولیه گیري در این تحقیق طبقهنمونهروش 
اي با روایی و پایایی مورد تأیید ساختهمحققۀپرسشنام. انتخاب شدند) بخش خصوصی درگیر در ورزش(ثانویه 

از معادالت ساختاري براي طراحی الگوي تحقیق . آوري شدپرسشنامه جمع366ها توزیع و جمعاً بین نمونه
.استفاده شد

، )p ،80/0=ß=001/0(دهد که قابلیت مدیریت ذینفعان هاي حاصل از آزمون فرضیه نشان مییافته:هایافته
ین منافع ذینفعان تأمبر )) p ،32/0=ß=001/0(و فرهنگ منعطف ) p ،29/0=ß=001/0(ساختار ارگانیک 

و ساختار ارگانیک ) p ،46/0=ß=001/0(فرهنگ منعطف ، ضمناً داري داردوزارت ورزش و جوانان تأثیر معنی
)001/0=p ،33/0=ß (ین منافع تأمتأثیر همچنین. داري داشتنیز بر قابلیت مدیریت ذینفعان تأثیر معنی

).p ،59/0=ß=001/0(معنی دار بود مشروعیت سازمانی نیزذینفعان وزارت ورزش و جوانان بر 
دهد که عوامل نشان میي، ستفاده از نتایج معادالت ساختاربا اروابط موجود بین متغیرها:گیرينتیجه
.نداردداريتاثیر مثبت و معنیمنافع ذینفعان نبر تأمی) فرهنگ منعطف، ساختار ارگانیک(اي سازمان زمینه

تواند فهم بهتري از چگونگی تأثیرگذاري متغیرهاي تحقیق هاي مدل نهایی مینتایج و خروجی،یبه طور کل
.کندیجادمنافع ذینفعان انیبراي تأم

.ورزش ملی، وزارت ورزش و جوانانۀتوسعنفعان،یذتیریمدتیمدیریت ذینفعان، قابل:هاي کلیديواژه
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هممقد
ي اگونهو ساختارها به هاستمیس، فرایندها، هافرصتتوسعۀ ورزش فرایندي است که به موجب آن 

در ورزش و تفریحات شرکت کنند و یا هاگروهتا افراد جامعه بتوانند در همۀ شودباید ایجاد 
ند فرایکنداظهار می) 2008(1سوتیرادو. عملکرد خود را به سطح مورد نظرشان ارتقاء بخشند

) 2ذینفعان توسعۀ ورزش؛) 1: اي است که شاملچند مرحلهيفرایندتوسعۀ ورزش در سطح ملی 
در واقع ذینفعان . مسیر توسعۀ ورزش است) 4فرایند توسعۀ ورزش و ) 3عۀ ورزش؛ راهبردهاي توس

. شوندیمهاي توسعۀ ورزش، هم در مرحلۀ تدوین و هم در اجرا درگیر ياستراتژدر هانسازما
جذب، حفظ و (فعان و راهبردهاي توسعۀ ورزش با هم براي تسهیل در فرایندهاي توسعۀ ورزش ذین

گیرد که این فرایندها نیازمند یماند و فرایندهاي توسعه، ذینفعان مختلفی را به کار فعال) پرورش
اي هر فرایند در توسعۀ ورزش، فرصتی را بر. مسیري هستند تا حرکت بین فرایندها را تسهیل کند

کند و هر مسیر نتیجه ایجاد می) مسیر جذب، مسیر حفظ و مسیر پرورش(ایجاد مسیرهاي مختلف 
که در این توجه کرد بنابراین در توسعۀ ورزش در سطح ملی باید به ذینفعانی . یک فرایند است

فرایند درگیرند ؛ چون فرایند توسعۀ ورزش در هر مرحله نیازمند ذینفعانی است که با سازمان 
رو، ذینفعان توسعۀ ورزش به عنوان یکی از مراحل توسعۀ از این). 2008سوتیرادو، (ارتباط دارند 

روند و همچنین به عنوان سکویی براي دیگر مراحل توسعۀ ورزش عمل ورزش ملی به شمار می
ها و نوع درگیري در ورزش سبببه عبارت دیگر، ذینفعان توسعۀ ورزش، ارتباطات آن. دکننیم

هاي مناسب براي فرایند توسعه ین روشتأمرسی، اجرا و ارزیابی راهبردهاي توسعۀ ورزش و دست
این مسئله چالش مهمی را پیش روي مدیران ورزش کشور قرار .)همان منبع(شود یمورزش 

دهد که براي اجراي رهبردها، فرایندها و مسیر توسعۀ ورزش نیازمند توجه به ذینفعان و می
.ها در سطح ملی استآنمدیریت راهبردي

ي که ذینفعان توسعۀکشورسیستم ورزش هر دهدیمدر زمینۀ توسعۀ ملی ورزش نشان مطالعات 
المللی است یکی از عوامل اساسی موفقیت ورزش در سطح ملی و بینورزش در آن جاي دارند، 

در هاآنموقعیت یک سیستم و شبکه در ارتباط بادرنیز عملیات هر سازمانی ). 2009سوتیرادو،(
به عنوان ،کشوربیان کرد که کل ورزش هر) 1986(2تورلی. گیردیمشکل هاسازمانرابطه با دیگر 

ساختار مدیریتی دارايي چون شبکۀ ملی ورزشیاشبکهشود و هر یمدر نظر گرفته ايشبکه
کارگزارها در شبکه می این ساختار به کنترل عامل ها یا .دیریتی شبکه نام دارد است که ساختار م

دهد توانایی تسلط بر شبکه یمسازمانی که سازوکارهاي اداره را با ایجاد قوانین تعامل شکل . پردازد
بر ، وزارت ورزش و جوانان در مورد سیستم ورزش ملی ایران. )2007بارنز و همکاران،(را دارد 
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تواند یمآن با محیط سازمان تناسبکهدارداساس قانون اساسی، نقش اصلی را در ورزش کشور 
موفقیت ). 1388صابونچی و همکاران،(سیستم ورزش ملی اثربخش یاري کند سازمان را در ایجاد

شود که باعث توسعۀ ورزش همگانی و یمدر سیستم ورزش اثربخش هر کشور خالصه ورزش ملی
م ورزش اثربخش موفقیت ورزش ملی مدیون سیستوري کشطور کلی، در هربه . شودیمقهرمانی 

براي ایجاد سیستم ورزش اثربخش و مدیریت ذینفعان به عنوان ). 2005سوتیرداو،(آن کشور است
1یکی از مراحل توسعۀ ورزش کشور، وزارت ورزش و جوانان با چالشی به نام مشروعیت سازمانی

رت ورزش و قدرت هر سازمانی چون وزا) 1997(2بر اساس نظرات میتچل، آگله و وود.روستروبه
روعیت شود و سازمانی که مشیماز طریق مشروعیت سازمانی کسب شیهابرنامهجوانان در اجراي 

هایش ندارد سیستم نداشته باشد قدرت الزم را نیز براي اجراي برنامهالزم را براي فعالیت در
افزایش تاد رو شوبا این چالش روبهباید، حال چگونه وزارت ورزش و جوانان)2009سوتیرادو،(

مشروعیت سازمانی را براي خود به همراه آورد؟
توجه به نیازها، منافع و انتظارات ذینفعان که در محیط دهدمشروعیت سازمانی نشان میمبانی

و هر چه ) 3،1999ویلیامز(شود یمسازمان قرار دارند موجب افزایش و حفظ مشروعیت سازمانی 
یابد یمذینفعان باشد، مشروعیت سازمانی نیز افزایش عملکرد سازمان مطابق با انتظارات

ي ذینفعان است هاخواستهین منافع و تأمدر واقع مشروعیت سازمان در گرو ). 4،2001دریسکول(
ي وزارت ورزش و جوانان هابرنامهاز اهداف و هاآنین شود، در عوض تأمزمانی که منافع ذینفعان 

ه به نقش هر گروه ذینفع در توسعۀ سیستم ورزش، این ذینفعان بنابراین با توج. کنندیمحمایت 
توجه هاآنتقاضا و منافعی را براي انجام کارهاي خود از وزارت ورزش و جوانان دارند که باید به 

مداري در ورزش ملی ینفعذمدیریت راهبردي ذینفعان و راهبرد نیاز به این مسئله باعث ایجاد .شود
مداري مقدار توجهی است که سازمان به هر یک از ینفعذراهبرد ). 2005سوتیرادو،(دشویم

که با توجه راهبردي خود، آوردیمارچوبی را براي سازمان فراهم ي ذینفع خود دارد و چهاگروه
پرداخت و توجه به ). 5،2009دئوسینگ(را مدیریت کند نافع گوناگون و متضاد ذینفعانتقاضا و م

ي دارد و این مسئله را اژهیوي سازمانی هاتیقابلنیازهاي ذینفعان، نیاز به محیط و پاسخگویی به 
منافع همۀ ، نظریۀ ذینفعانبر اساس ). 2002و همکاران،6بیکر(مدار نامیدمدیریت ذینفعتوانیم

در غیر ). 7،2005کوول(ذینفعان براي سازمانی که بخواهد موفق باشد، باید مورد توجه قرار گیرد 
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ها دربارة عملیات کلی ینگرانین منافع ذینفعان در سیستم ورزش باعث افزایش تأمورت، عدم این ص
ها وابستگی شدیدي به منابع دولتی شود؛ چون بسیاري از ورزشین خدمات در ورزش میتأمو 

زمانی که منابع مالی و دیگر خدمات و . دارند تا بتوانند عملیات خود را در همان سطح حفظ کنند
ها و عدم اجراي آن متوقف شدن برنامه، این کار سببشودین نمیتأمورکلی منافع ذینفعان طبه

هاي ورزشی اغلب باالترین سطح همکاري به همین منظور در سیستم ورزش ملی، سازمان. گرددمی
،1پالسن(د نگیرهاي خود را براي بقاي آیندة خود به کار میدهند و تالشو کار تیمی را توسعه می

کار اي را بههاي مدیریتیها و روشهاي ورزشی باید شکلسازمانضمناً). 2،1981پنینگ؛1985
بگیرند که بتوانند به تقاضاهاي ذینفعان خود در جهت توسعۀ سیستم اثربخش ورزشی در سطح 

چون عملیات هر ذینفعی در سیستم ورزش ملی تحت تأثیر ) 1981پنینگ،(کشور پاسخ گویند 
و براي این ) 2009سوتیرادو،(ها و توزیع منابع وزارت ورزش است ها، اولویتسیاستگیريجهت

شده، به توسعۀ ورزرش هایی است که بتواند با توجه به موارد مطرحها و روشکار نیازمند قابلیت
در همین ) 1997(3در این زمینه، تیبولت و هاروي.همگانی و قهرمانی در سطح ملی دست یابد

ي ورزشی ملی باید ارتباط قوي با ذینفعان مختلف هاسازمانه در محیط نامطمئن امروزي، کباره 
ي خود را در یک جهت هماهنگ کرده و منابع خود را افزایش دهندهاتالشخود ایجاد کنند تا 

بنابراین محقق بر آن است تا مدلی را در جهت تأمین منافع ذینفعان ). 1997تیبولت و هاروي،(
کشور رزش و جوانان با تأکید بر مشروعیت سازمانی طراحی کند تا بتوانیم سیستم ورزشی وزارت و

هاي راهبردي و توسعۀ ها در اجرایی کردن برنامههاي سازمانو یکی از چالشساختهرا اثربخش 
.ورزش کشور برطرف شود

شناسی پژوهشروش
بدین منظور ابتدا . نی انجام گرفتاز نوع همبستگی است که به شکل میداو توصیفی ،پژوهشروش 

هاي و شاخصمتغیرهاطور جامع و کامل مورد بررسی قرار گرفت و پیشینۀ پژوهش موضوع به
از این مرحله، پرسشنامۀ اولیۀ بعد .شناسایی شدندتأثیرگذارعوامل به عنوانهامربوط به آن

نفر از مدیران 22با سپس. ه شدهاي مربوط به متغیرهاي تحقیق آمادتحقیق شامل سؤاالت و گویه
و متخصصان ورزشی مصاحبه شد که یازده نفر از مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان و یازده نفر 

ها سابقه مدیریت راهبردي که اعضاي هیئت علمی دانشگاه بودند و اکثر آن- از متخصصان ورزشی 
قق اهدافی را براي مصاحبه در نظر در واقع مح. به صورت هدفمند انتخاب شدند- در ورزش داشتند

توسعه و اصالح مدل مفهومی اولیه و تأیید روابط بین متغیرها در مدل ،داشت که هدف اول
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با مصاحبه این کار بود که هاي تحقیق تعیین روایی و اعتبار متغیرها و گویه، مفهومی و هدف دوم
و میزان اهمیت هر شناسایی اي تحقیق هیهگو، متغیرها و هدر فرایند مصاحب. انجام شدساختارمند

همچنین در مصاحبه، ذینفعان اولیه و ثانویۀ وزارت . مشخص گردیدگویه نیز بر اساس طیف لیکرت 
هاي ذینفع وزارت ورزش و جوانان داراي گروهاین که با توجه به . ورزش و جوانان مشخص شدند

رین ذینفعان وزارت ورزش و جوانان تمتعددي است، بنابراین جامعۀ آماري این پژوهش، از مهم
ن اولیه و ثانویه ها را به دو گروه ذینفعابندي، ذینفعان سازماندر یک طبقه) 1984(فریمن . بودند

وسیلۀ مدیران و متخصصان مشخص بهنیز ، ذینفعان اولیه و ثانویه بر این اساس. تقسیم کرده است
اي بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان همچنین براي تعیین اهمیت ذینفعان، پرسشنامه. شد

منافع /توزیع شد که در این پرسشنامه میزان اهمیت ذینفعان وزارت ورزش براساس ماتریس قدرت
هاي ورزشی و ترین ذینفع اولیه، فدراسیونبر اساس نتایج این تحقیق مهم. گردیدتعیین 1مندلو
.شهر تهران انتخاب شدندترین ذینفع ثانویه، بخش خصوصی فعال در ورزش مهم

را هاي همگنی از ذینفعان اي استفاده شد تا بتوان گروهگیري طبقهدر این پژوهش از نمونه
هاي نمونۀ آماري در فدراسیون. گیري مناسب انتخاب شودتشکیل داد و به تناسب هر طبقه نمونه

ان ذینفعان اولیه بودند هاي ورزشی به عنوهاي تمامی فدراسیونورزشی، مدیران و رؤساي کمیته
در بخش خصوصی . آوري شدپرسشنامه سالم جمع154ها توزیع و پرسشنامه بین نمونه275که 

هاي خصوصی فعال در ورزش شهر تهران به عنوان ذینفعان ثانویه فعال در ورزش، مدیران بخش
صد باشگاه بود که به ها براساس آمار اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نهبودند که تعداد آن

بدنی اداره کل وزارت ورزش و جوانان بر اساس واحدهاي تربیتواياي چندمرحلهصورت خوشه
و مناطق مستقر در این واحدها ) غربشرق و جنوبغرب، جنوب شرق، شمالشمال(شهر تهران 

366و در مجموع آوري پرسشنامۀ سالم جمع212پرسشنامۀ توزیع شده، 250انتخاب شدند که از 
دهد که حداقل نمونه در براي تعیین حجم نمونه نشان می2شاخص هلتر. آوري شدپرسشنامه جمع

همچنین . نمونه است270برابر با 01/0داري و در سطح معنی254برابر با 05/0داري سطح معنی
تا شش پرسشنامه سازي معادالت ساختاري به ازاي هر سؤال چهار براي تعیین حجم نمونه در مدل

384تا 256گویه بود، بنابراین تعداد نمونه باید بین 64نیاز است و چون تعداد سؤاالت پرسشنامه 
و از این حیث تعداد ) 1388قاسمی،(آوري شد نمونه جمع366نمونه باشد که در این تحقیق 

.نمونۀ تحقیق کافی و مناسب است
از نظرات هاپرسشنامهارزیابی روایی تمامی ه برايساخته بوده کابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق

از ضریب آلفاي کرونباخهانامهبررسی اعتبار پرسش.استفاده شدمدیریت ورزشخبرگان دانشگاهی 

1. Mendelow Matrix
2. Hoelter
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)50N=(85/0اعتبار پرسشنامۀ مشروعیت سازمانی . استفاده شد=α اعتبار پرسشنامۀ منافع ،
و α=91/0، قابلیت مدیریت ذینفعان α=89/0و بخش خصوصی α=92/0هاي ورزشی فدراسیون

، کیفیت α=91/0، روابط متقارن دوطرفهα=92/0هاي مربوط به آن به ترتیب دانش شاخص
و اعتبار پرسشنامه فرهنگ سازمانی α=88/0و رفتارهاي سازگار با آلفاي α=95/0ارتباطات 

پذیر و فرهنگ انعطافα=93/0هاي مربوط به اعتبار فرهنگ مشارکتی و شاخصα=93/0منعطف 
هاي آن پیچیدگی و شاخصα=94/0اعتبار پرسشنامۀ ساختار ارگانیک .بودندα=89/0با آلفاي 

75/0=α 74/0، تمرکز=α 76/0، رسمیت=α85/0، تخصص=α 79/0، اختیار=α79/0، استاندارد=α
.بودندα=81/0گرایی ايو حرفه

بندي، خالصه ، دستههادادهبه منظور توصیف هابراي تجزیه و تحلیل دادهاز آمار توصیفی 
پراکندگی هايشاخصدست آوردن هب،)میانگین(مرکزي هايشاخصدست آوردن هب،کردن

استنباطی براي هايروشاز . رسم نمودار و ترسیم جداول استفاده شد،)واریانس و انحراف معیار(
الزم به ذکر است بر حسب .داده شدمدل مناسب تشخیص برازشو ها استفاده شدفرضیهآزمون 

همچنین از .از آزمون پارامتریک و ناپارامتریک استفاده شد،مورد نظر و بر حسب ضرورتهايداده
ها و براي تجزیه و تحلیل داده) Amos16(سازي معادالت ساختاري مدلوSpssافزارنرم

.سازي استفاده شدمدل

هاي پژوهشیافته
قابلیت مدیریت ذینفعان، ساختار ارگانیک، : گیري استراي پنج مدل اندازهمدل اصلی پژوهش دا

ها این مدل. و مشروعیت سازمانی) ها و بخش خصوصیفدراسیون(فرهنگ منعطف، منافع ذینفعان 
هاي ها، راه را براي آزمون مدلي از آنانمونهي اهدادهپنج مدل تحلیل عاملی هستند که حمایت 

گیري و متغیرهاي هاي تأیید مدل اندازهشاخص5تا 1سازد که در جداول ساختاري هموار می
.درگیر در مدل آورده شده است

گیري قابلیت مدیریت ذینفعان، فرهنگ منعطف و ساختار ارگانیکداري ضرایب رگرسیون مدل اندازهمعنی. 1جدول 
Estimate S.E. C.R. P Label

دانش <--- انقابلیت مدیریت ذینفع 1.000

روابط متقارن <--- قابلیت مدیریت ذینفعان .995 .059 16.915 ***

کیفیت ارتباط <--- قابلیت مدیریت ذینفعان 1.099 .058 18.938 ***

رفتار سازگار <--- قابلیت مدیریت ذینفعان .898 .058 15.562 ***

فرهنگ مشارکتی <--- فرهنگ منعطف 1.000

پذیراففرهنگ انعط <--- فرهنگ منعطف .961 .058 16.677 ***
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Estimate S.E. C.R. P Label
گراییايحرفه <--- ساختار ارگانیک 1.000

استاندارد
اختیار

<---
<---

ساختار ارگانیک
ساختار ارگانیک

1.097
1.086

.075

.075
14.713
14.312

***
***

گراییتخصص <--- ساختار ارگانیک 1.311 .111 11.789 ***

تمرکز <--- ساختار ارگانیک 1.380 .114 12.090 ***

رسمیت <--- ساختار ارگانیک 1.143 .101 11.285 ***

پیچیدگی <--- ساختار ارگانیک 1.082 .101 10.750 ***

هاي ورزشیگیري فدراسیونداري ضرایب رگرسیون در مدل اندازهمعنی. 2جدول 
Estimate S.E. C.R. P Label

m6 <--- منافع فدراسیون 1.000
m5 <--- منافع فدراسیون 1.041 .086 12.042 ***
m4 <--- منافع فدراسیون .882 .083 10.619 ***
m3 <--- منافع فدراسیون .656 .093 7.043 ***
m2 <--- منافع فدراسیون 1.000 .091 10.980 ***
m1 <--- منافع فدراسیون .678 .089 7.637 ***

گیري منافع بخش خصوصیداري ضرایب رگرسیون در مدل اندازهمعنی. 3جدول 
Estimate S.E. C.R. P Label

m6 <--- منافع بخش خصوصی 1.000

m5 <--- منافع بخش خصوصی 1.954 .235 8.328 ***

m4 <--- منافع بخش خصوصی 1.040 .162 6.411 ***

m3 <--- منافع بخش خصوصی 1.710 .207 8.260 ***

m2 <--- منافع بخش خصوصی .546 .126 4.318 ***

m1 <--- منافع بخش خصوصی .747 .139 5.358 ***

گیري مشروعیت سازمانیداري ضرایب رگرسیون در مدل اندازهمعنی. 4جدول 
Estimate S.E. C.R. P Label

L5 <--- مشروعیت سازمانی 1.000
L4 <--- روعیت سازمانیمش 2.532 .688 3.680 ***
L3 <--- مشروعیت سازمانی 3.036 .834 3.642 ***
L2 <--- مشروعیت سازمانی 1.433 .450 3.187 .001
L1 <--- مشروعیت سازمانی 1.372 .425 3.231 .001
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گیريهاي اندازههاي برازش مدلشاخص. 5جدول
GFIAGFINFIIFICFIRMSEAهاشاخص

984/0922/0986/0988/0988/011/0قابلیت مدیریت ذینفعان
914/0900/0920/0930/0940/0073/0فرهنگ منعطف
949/0866/0952/0958/0957/013/0ساختار ارگانیک
937/0834/0940/0954/0954/014/0منافع فدراسیون

954/0879/0939/0954/0953/012/0منافع بخش خصوصی
99/0964/0954/0974/0973/005/0مشروعیت سازمانی

در این قسمت نتایج حاصل از مدل کالن ساختاري پژوهش ارائه شده است که روابط و تأثیرات 
مورد بررسی قرار SEMهاي بین متغیرهاي اصلی تحقیق در مدل بر اساس نتایج حاصل از خروجی

.گرفته است

ساختاري متغیرهاي اصلی موجود در مدل تحقیقخروجی مدل. 6جدول

وزن رگرسیونی نام گزارش
استاندارد

وزن رگرسیونی 
غیر استاندارد

خطاي 
استاندارد

نسبت 
بحرانی

سطح 
داريمعنی

تأثیر قابلیت مدیریت ذینفعان 
307/1363/1165/0282/8001/0بر تأمین منافع ذینفعان

تأثیر فرهنگ منعطف بر تأمین 
001/0- 111/0450/3- 383/0- 484/0فع ذینفعانمنا

تأثیر ساختار ارگانیک بر تأمین 
074/0058/0055/0041/1298/0منافع ذینفعان

تأثیر فرهنگ منعطف بر قابلیت 
734/0557/0071/0846/7001/0مدیریت ذینفعان

تأثیر ساختار ارگانیک بر قابلیت 
157/0118/0060/0974/1048/0مدیریت ذینفعان

منافع ذینفعان بر نیتأمتأثیر 
846/0779/0108/0216/7001/0مشروعیت سازمانی

778/0163/0018/0011/9001/0تأثیر متقابل فرهنگ و ساختار

دهد که قابلیت مدیریت ذینفعان سازمان بر نشان میSEMنتایج بدست آمده از معادالت 
ولی فرهنگ منعطف وزارت . داري داردتأثیر معنی001/0داري ینمعها در سطح ین منافع آنتأم

. داري داردتأثیر منفی معنی001/0داري ین منافع ذینفعان در سطح معنیتأمورزش و جوانان بر 
داري ین منافع ذینفعان در سطح معنیتأمهمچنین ساختار ارگانیک وزارت ورزش و جوانان بر 
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مچنین نتایج نشان داد که فرهنگ منعطف و ساختار ارگانیک وزارت ه. داري نداردتأثیر معنی05/0
تأثیر 05/0و 001/0داري ترتیب در سطح معنیورزش و جوانان بر قابلیت مدیریت ذینفعان به

ین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان بر مشروعیت سازمانی در سطح تأمداري دارد و معنی
مدل نهایی تحقیق نتایج نشان داد بین ساختار ارگانیک و . ي دارددارتأثیر معنی001/0داري معنی

. است77/0فرهنگ منعطف تأثیرات متقابلی وجود دارد و وزن رگرسیونی این تأثیرات برابر با 
دهد مدل نهایی تحقیق داراي برازش بسیار خوبی نشان می7طور که نتایج جدول شمارة همان
.است

ل ساختاري و کالن پژوهشهاي پذیرش مدشاخص. 7جدول
-GFIAGFINFIIFICFIRMSEAChiهاي پذیرش مدلشاخص squard.f

924/0900/093/097/097/0043/09/352210

مدل ساختاري پژوهش و متغیرهاي مربوط به آن. 1شکل
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هاداري آنبررسی تأثیرات غیرمستقیم متغیرهاي اصلی پژوهش و معنی. 8جدول
منافع ذینفعانقابلیت مدیریت ذینفعانفرهنگ منعطفر ارگانیکساختا

--- --- --- --- قابلیت مدیریت ذینفعان

--- --- 355/0537/0منافع ذینفعان
009/0*005/0*

مشروعیت سازمانی
186/0207/0548/0 ---
006/0*004/0*006/0*

دیریت ذینفعان، فرهنگ منعطف و ساختار بر اساس مدل نهایی تحقیق سه متغیر قابلیت م
نشان SEMهاي طور که نتایج حاصل از خروجیهمان. ارگانیک متغیرهاي مستقل تحقیق هستند

ین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان تأمبر 3/1داد، قابلیت مدیریت ذینفعان با وزن رگرسیونی 
این متغیر از . ین منافع ذینفعان استتأمیر بر تأثیر دارد که نشان دهنده تأثیرگذاري باالي این متغ

چهار شاخص دانش ذینفعان، روابط متقارن دوطرفه، کیفیت ارتباطات و رفتارهاي سازگار تشکیل 
بیشترین تأثیرپذیري را در مدل 88/0ها کیفیت ارتباطات با وزن رگرسیونی شده که در بین آن

که از دو شاخص فرهنگ مشارکتی و - قل فرهنگ منعطف، دیگر متغیر مست. نهایی دارا بود
در بین . داري داشتمنفی و معنیرابطهین منافع ذینفعان تأمبا - پذیر تشکیل شده استانعطاف
تأثیر بیشتري در مدل نهایی 82/0یر با وزن رگرسیونی پذانعطافي فرهنگ، فرهنگ هاشاخص
دار و مثبتی نشان ینفعان تأثیر معنیین منافع ذتأممتغیر مستقل ساختار ارگانیک بر ضمناً. داشت

در رایرپذیريثأتبیشترین ،85/0هاي ساختار ارگانیک، تمرکز با ضریب تأثیر در میان شاخص. نداد
فرهنگ منعطف بر قابلیت مدیریت ذینفعان تأثیر این مدل نشان دادهمچنین . داشتمدل نهایی 

اي که ساختار ینهزمدیگر عامل . است73/0با داري داشته که داراي ضریب تأثیر باالي برابر یمعن
دار و مثبتی دارد که ضریب تأثیر این متغیر یمعنارگانیک باشد، بر قابلیت مدیریت ذینفعان تأثیر 

عالوه . است و نسبت به فرهنگ داراي تأثیر کمتري است15/0بر قابلیت مدیریت ذینفعان برابر با 
ها دار داشته و ضریب تاثیر بین آنعیت سازمانی تأثیر معنیین منافع ذینفعان بر مشروتأمبر این، 
در مدل نهایی بین فرهنگ منعطف و ساختار ارگانیک رابطۀ تعاملی با ضریب . است84/0برابر با 

فرهنگ منعطف و ساختار (اي ینهزمطور که نتایج نشان داد، عوامل همان. وجود دارد77/0تأثیر 
ین منافع تأمدر حضور متغیر قابلیت مدیریت ذینفعان بر اندنستهنتواطور مستقیم به) ارگانیک

علت تأثیر شد بهبیانطور که قبالًهمان. داري داشته باشندذینفعان تأثیر مستقیم، مثبت و معنی
اند و اي تأثیر خود را از دست دادهینهزمین ذینفعان عوامل تأمباالي قابلیت مدیریت ذینفعان بر 

طور مستقل تأثیر بین هر یک از ولی به. اندین منافع ذینفعان را نداشتهتأمذاري بر توانایی تأثیرگ
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دهد که این نشان میSEMهاياما خروجی. دار بودین منافع ذینفعان معنیتأماي بر ینهزمعوامل 
اي تأثیر زیادي بر قابلیت مدیریت ذینفعان داشته است و شرایط و زمینۀ الزم و عوامل زمینه

مداري در سازمان سبی را از طریق تأثیري که بر قابلیت مدیریت ذینفعان دارد، براي ذینفعمنا
نتوانستند اي عوامل زمینهنشان داد اگرچهSEMهمچنین نتایج حاصل از خروجی . کندیمفراهم 

نتایج حاصل از همچنین.ین منافع ذینفعان تأثیرگذار باشندتأمطور مستقیم در مدل نهایی بر به
و ساختار ) 53/0(دهد که تأثیرات غیرمستقیم فرهنگ منعطف تأثیرات غیرمستقیم نشان می

دار ین منافع ذینفعان به لحاظ آماري معنیتأماز طریق قابلیت مدیریت ذینفعان بر ) 35/0(ارگانیک 
طور که قبالً نیز گفته شد، فرهنگ منعطف و ساختار ارگانیک بر هر یک از است و همان

دانش دربارة ذینفعان، روابط متقارن دوطرفه، کیفیت ارتباط (قابلیت مدیریت ذینفعان هايشاخص
تأثیرگذار است و در نهایت اثربخشی سازمان را در قابلیت مدیریت ذینفعان ) و رفتارهاي سازگار

دهد که تأثیرات غیرمستقیم قابلیت مدیریت ذینفعان همچنین نتایج نشان می. دهدافزایش می
بر مشروعیت سازمانی به لحاظ آماري ) 18/0(و ساختار ارگانیک ) 2/0(، فرهنگ منعطف )54/0(

ین منافع ذینفعان تأمتوانند بر به عبارت دیگر متغیرهاي مستقل تحقیق هم می. دار استمعنی
ین منافع ذینفعان بر مشروعیت سازمانی تأمطریق طور غیرمستقیم از تأثیرگذار باشند و هم به

نشان 8طور که جدول توان گفت همانهاي برازش مدل نهایی میدر مورد شاخص. تأثیرگذارند
.دهندیمبرازش بسیار خوبی را براي مدل نهایی نشان اهشاخصدهد این می

گیرينتیجهبحث و 
فعان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر این تحقیق با هدف طراحی الگوي تأمین منافع ذین

نشان داد که قابلیت مدیریت سازي معادالت ساختارينتایج مدل. مشروعیت سازمانی انجام شد
ین منافع تأمبر 3/1با وزن رگرسیونی استاندارد برابر با 001/0داري یمعنذینفعان در سطح 
مداري ترین عامل بر ذینفعدون شک مهمدر واقع قابلیت مدیریت ذینفعان ب. ذینفعان تأثیر دارد

یانگ و (مداري سازمان نام برد ینفعذتوان به عنوان راهبرد یمسازمان است که حتی از آن 
این قابلیت از دانش ذینفعان، روابط متقارن دوطرفه، کیفیت ارتباطات و ). 2011همکاران، 

یین، تجزیه و تحلیل، ارتباطات و مدیریت ذینفعان فرایند تع. رفتارهاي سازگار تشکیل شده است
بر ). 2011یانگ و همکاران،(باشد هاي براي مدیریت ذینفعان میگیري و دیگر فعالیتتصمیم

طور قابلیت مدیریت ذینفعان توانایی ارتباط بین چهار شاخص به) 1984(اساس تعریف فریمن 
.گیردها مورد بررسی قرار میهر یک از شاخصآمیز است که موفقیت

هاي قابلیت مدیریت ذینفعان در این تحقیق بوده و میزان تأثیر از شاخصدانش دربارة ذینفعان
در واقع نقش . دار استیمعندر مدل نهایی 81/0رابر با آن در تبیین قابلیت مدیریت ذینفعان ب
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ایجاد ، در)2006اندریاس،(راهبردي در محیط پویا ايسرمایهتواند به عنوانیمدانش ذینفعان 
و براي انجام مأموریت ) 2006ایوسو و همکاران،(قابلیت دینامیک براي پاسخگویی به محیط 

مورد استفاده قرار گیرد، ولی الزمۀ ) 2010استرادا و همکاران،(سازمان و پاسخگویی به ذینفعان 
لی است که ارتباط و تعام،کسب دانش و افزایش آگاهی دربارة انتظارات، تقاضاها و منافع ذینفعان

هاي قابلیت مدیریت ذینفعان، روابط متقارن یکی دیگر از شاخص. سازمان با ذینفعان خود دارد
و در مدل نهایی تحقیق 80/0دوطرفه است که میزان تأثیرپذیري آن از قابلیت مدیریت ذینفعان

قارن دوطرفه در واقع نوع روابط عمومی سازمان  با ذینفعان باید از نوع روابط مت. دار استیمعن
. باشد، چون هدف این نوع روابط عمومی کسب دانش و اطالعات محیطی دربارة ذینفعان است

تواند دانش الزم براي قابلیت مدیریت ذینفعان فراهم کند، اما یکی از روابط متقارن دوطرفه می
ان هاي اصلی قابلیت مدیریت ذینفعان رفتارهاي سازگاري است که وزارت ورزش و جوانشاخص

تضمین اجراي این رفتارها به کیفیت ارتباط سازمان با ذینفعان خود .نسبت به ذینفعان خود دارد
هاي مدیریت ذینفعان در یتقابلبنابراین کیفیت ارتباط نیز به عنوان یکی دیگر از . بستگی دارد

. دار استیو معن88/0مدل نهایی جاي دارد که میزان تأثیرپذیري آن از قابلیت مدیریت ذینفعان 
ة اهمیت شاخص کیفیت دهندنشاني دیگر هاشاخصمیزان تأثیرپذیري باالي این شاخص در بین 

در مورد طراحی مدل اثربخشی سازمان از نیز) 2004(چن. ین منافع ذینفعان استتأمارتباطات در 
بطۀ دیدگاه ذینفعان، به اهمیت نقش کیفیت ارتباطات سازمان با ذینفعان اشاره داشت و را

.داري بین کیفیت ارتباط با رضایت ذینفعان مشاهده کردمعنی
تواند براي دستیابی به دانش ذینفعان طور که قبالً گفته شد، روابط متقارن دوطرفه میهمان

مفید باشد، ولی تضمینی وجود ندارد که از این دانش براي پاسخگویی به تقاضاي ذینفعان بهره 
کارگیري دانش ذینفعان براي اجراي بهدهندهنشانتواند ارتباط میگرفته شود و خروجی و کیفیت 

هاي وزارت ورزش و جوانان در قبال ذینفعان باشد از نظر ذینفعان این شاخص ها و برنامهسیاست
شده در تحقیق است که توجه زیادي را در قابلیت مدیریت ذینفعان ین شاخص بررسیترمهم
76/0عنوان آخرین شاخص قابلیت مدیریت ذینفعان با تأثیرپذیري رفتارهاي سازگار به . طلبدمی

ها، آخرین مرحله در قابلیت مدیریت ذینفعان پاسخ. دار بوده استشاخصی است که در مدل معنی
رفتارها و راهبردهاي پاسخی است که سازمان براي برطرف کردن تقاضاها، انتظارات و منافع 

به لحاظ سازمانی، . داردیمدهد و ذینفعان خود را راضی نگه یذینفعان در قبال ذینفعان انجام م
ممکن رفتارهاي سازگار سازمان بنا به دالیلی باید توسط سازمان انجام گیرد، چون عملیات ذینفعان

ي سازگار هاپاسخسازمانی که رفتارها و . عواقب مهمی را براي سازمان به همراه داشته باشداست
دهد به نوعی در هر ارتباط با ذینفع خود، با قرار میو انتظارات ذینفعان اس منافعخود را بر اس

ها براي ارائۀ راهکاري مناسب براي حل مشکالت، ایجاد دانش دربارة ذینفعان و گفتگو با آن
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ابدا و (شود یادگیري میو در سطح شبکه و سیستم نیز سببدهد یادگیري خود را افزایش می
).2010همکاران،

ج نشان داد که با در نظر گرفتن دیگر متغیرهاي موجود در مدل نهایی، فرهنگ منعطف بر نتای
همچنین نتایج حاصل . داري نداردین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان تأثیر مثبت و معنیتأم
داري ندارد و میزان ین منافع ذینفعان تأثیر معنیتأمنشان داد که ساختار ارگانیک بر SEMاز 
با توجه به این .است07/0رابر با وزن رگرسیونی ین منافع ذینفعان بتأمثیر ساختار ارگانیک بر تأ

که ساختار ارگانیک با در نظر گرفتن دیگر متغیرهاي موجود در مدل توان اظهار کردنتایج می
مربوط می احتماالًداري ندارد که ین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان تأثیر معنیتأمنهایی بر 

به تأثیر باالي قابلیت مدیریت ذینفعان بر تأمین منافع ذینفعان که دیگر جایی براي شود
در واقع فرهنگ سازمانی بستري است که راهبرد سازمان و . گذاردتأثیرگذاري فرهنگ منعطف نمی

ازمان، بدون توجه به فرهنگ س. شودمداري بر مبناي آن تدوین و اجرا میهر نوع راهبرد ذینفع
نیال و مو) 2006(پورتر و کرامر ). 1381کردناییج و همکاران،(یست نراهبرد سازمان موفقیت آمیز 

مداري امري الزم که فرهنگ سازمان براي تضمین راهبرد ذینفعاظهار کرده اند) 2005(و مایلز 
مورگان مانندی است و تأثیر ساختار بر رضایت ذینفعان و پاسخگویی به تقاضاي ذینفعان را محققان

کیفی به بررسی تأثیر ساختار آن ها در مطالعه اي. اندمورد پژوهش قرار داده) 2006(و همکاران 
ها پرداختند و موفقیت بازاریابی را در مطالعۀ خود رضایت سازمانی بر موفقیت بازاریابی در باشگاه

یرگذار د بر رضایت ذینفعان تأثتوانبر اساس نظر آنان ساختار ارگانیک می. ذینفعان تعریف کردند
کننده در مدیریت ذینفعان ساختار مناسب سازمانی را از عوامل تعیین) 2008(همچنین کلی . باشد

هاي ساختار دهد که در بین شاخصدر تحقیق حاضر نتایج معادالت ساختاري نشان می. بر شمرد
ترتیب به خود اختصاص داده و بهبیشترین وزن رگرسیونی را85/0ارگانیک، تمرکز با تأثیرپذیري 

، پیچیدگی )77/0(، رسمیت )80/0(، استاندارد )80/0(مراتب اختیار ، سلسله)83/0(تخصص 
البته عدم .کمترین وزن رگرسیونی را داشتند61/0گرایی با وزن رگرسیونی ايو حرفه) 73/0(

.اي نیستمیتی عوامل زمینهاهاي بر تأمین منافع ذینفعان نشانۀ بیتأثیرگذاري عوامل زمینه
نشان داد که فرهنگ منعطف بر قابلیت مدیریت ذینفعان تأثیر SEMنتایج حاصل از 

73/0داري دارد و میزان تأثیر فرهنگ منعطف بر قابلیت مدیریت ذینفعان با وزن رگرسیونی یمعن
و جوانان به سمت که هر چه فرهنگ وزارت ورزش کردتوان اظهار با توجه به این نتایج می. است

هاي بنابراین یافته. گذاردفرهنگ منعطف پیش رود، بر قابلیت مدیریت ذینفعان تأثیر بیشتري می
ن تأثیرگذار کند که فرهنگ منعطف بر قابلیت مدیریت ذینفعااین پژوهش از این فرضیه حمایت می

که فرهنگ به ندنشان داددر مدل مفهومی یکپارچگی ذینفعان ) 2010(ابدا و همکاران. است
مطالعات نشان . ي و رضایت ذینفعان تأثیرگذار استمداراي بر ارتباط بین ذینفععنوان متغیر زمینه
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هاي قابلیت مدیریت ذینفعان تأثیرگذار تواند بر هر یک از شاخصدهد که فرهنگ سازمان میمی
که فرهنگ منعطف بیان کرددر مورد نقش فرهنگ در رفتارهاي سازگار ) 2011(اسفیلر . باشد

هاي تواند بر رفتارها و پاسخیماین نوع از فرهنگ . پذیر استترکیبی از فرهنگ مشارکتی و انعطاف
فرهنگ مشارکتی تأکیدش بر دخالت و مشارکت . سازمان نسبت به تقاضاي ذینفعان مؤثر باشد

ینفعانی است که در این دادن کارها با توجه به انتظارات در حال تغییر و شتابندة محیط بیرونی و ذ
از . پاسخگویی سریع به محیط و افزایش بازدهی است،هدف سازمان در این حالت. محیط هستند

هاي سازمان حس مسئولیت را در دیدگاه فرهنگ مشارکتی، دخالت و شرکت کارکنان در فعالیت
همچنین . دهدیش میافراد براي ایجاد رفتارهاي مسئوالنه و پاسخگو نسبت به تقاضاي ذینفعان افزا

تأکید این فرهنگ بر محیط بیرونی است و سازمان را در کشف، ،پذیر در مورد فرهنگ انعطاف
.کند و نسبت به نیازهاي محیطی پاسخگو استیمتفسیر و ترجمۀ نمادهاي محیطی پشتیانی 

ینفعان نشان داد که تأثیر ساختار ارگانیک بر قابلیت مدیریت ذSEMهمچنین نتایج حاصل از 
قابلیت مدیریت ذینفعان دار بوده و میزان تأثیر ساختار ارگانیک بر نیمعوزارت ورزش و جوانان 

تواند بر تمامی ساختار ارگانیک بر اساس تحقیقات موجود می. است15/0وزن رگرسیونی برابر با 
منوریان و در مورد شاخص دانش ذینفعان، .هاي قابلیت مدیریت ذینفعان تأثیرگذار باشدشاخص

تواند تأثیري منفی بر نشان دادند که ساختار سازمانی با رسمیت و تمرکز باال می) 1390(همکاران 
گرایی و یمتي غیررسمی، هاشبکهفرایند مدیریت دانش بگذارد، در حالی که ابعاد مرززدایی، 

و همکاران ر پوو نقی) 1996(همچنین ماکوي . یی بر دانش سازمان تأثیر مثبتی داردگراحرفه
اسب براي انجام که کارکنان دانش در سازمان نیازمند ساختار مننیز اشاره کرده اند) 1387(

هاسازماندست آوردن دانش ذینفعان براي بنابراین ساختار ارگانیک براي به. کارهاي خود هستند
داري وجود ۀ معنیهاي خلق و انتقال دانش رابطامري الزم است، چون بین ساختار سازمان با مؤلفه

دارد و هرچه تمرکز و پیچیدگی سازمان بیشتر باشد، خلق و انتقال دانش در سازمان کمتر است و 
هنگامی که ساختار سازمانی ). 1378سیدعامري و همکاران،(ها وجود دارد رابطۀ منفی بین آن

انی نیز با مشکل مکانیکی است و پیچیدگی، رسمیت و تمرکز باالست، ارتباط درون و بیرون سازم
آسانی پاسخگوي نیازهاي محیطی نخواهد نشد، چون ارسال و دریافت شود و سازمان بهیممواجه 

شود و گیر میپیام در سازمان دچار مشکل و فرایند دریافت دانش و پاسخگویی، طوالنی و وقت
ده می شود، چون کندي پاسخ دانیازها و تقاضاهاي مشتریان و ذینفعان سازمان در این ساختار به

کسرایی و همکاران،(داري وجود دارد یمعنبین پیچیدگی، تمرکز و رسمیت با ارتباط رابطۀ 
1388.(

ین منافع ذینفعان وزارت ورزش و تأمهاي حاصل از معادالت ساختاري، تأثیر همچنین خروجی
هاي ورزشی و بخش دو گروه ذینفع شامل فدراسیون. کندیمجوانان بر مشروعیت سازمانی را تأیید 
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خصوصی هر کدام منافعی و انتظاراتی را از وزارت ورزش و جوانان دارند که توجه به این منافع از 
تمامی این . ها به همراه داشته باشدتواند مشروعیت سازمانی را بین آنطرف وزارت ورزش می

ذینفعان توسعۀ ورزش گردد که اولین مرحله در فرایند توسعۀ ورزش بهمباحث به این مسئله برمی
زمانی که به نیازهاي ذینفعان پاسخ داده نشود، مراحل دیگر توسعۀ ورزش نیز قابل اجرا . اشاره دارد

و فرایندهاي توسعه را توسط این ذینفعان که بازوان هابرنامهها، راهبردشدن نیست که بتوان 
.اجرایی وزارت ورزش هستند اجرا کرد

که بهبود -نفعان وزارت ورزش و جوانان در این مفهوم به دالیل ابزاري ین منافع ذیتأمبنابراین 
و کننده استبراي وزارت ورزش و جوانان امري الزم و تعیین-عملکرد سازمانی را به دنبال دارد

دهد، انجام خواهد این مهم از طریق قدرتی که مشروعیت سازمانی به وزارت ورزش و جوانان می
شود ین منافع ذینفعان توسط وزارت ورزش و جوانان موجب میتأمان بیان کردتویمبنابراین.شد 

ي وزارت ورزش و جوانان را خوب ارزیابی کنند و مشروعیت سازمانی هابرنامهکه ذینفعان عملیات و 
هاي الزم را براي توسعۀ سیستم ورزش نزد ذینفعان افزایش یابد و ذینفعان همکاري و حمایت

هاي چالشامروزه یکی از . ي وزارت ورزش و جوانان داشته باشندهابرنامهاثربخش و اجراي 
توان در تأمین منافع ها در سطح ملی را میهاي ورزشی ملی براي اجرایی شدن برنامهسازمان

ذینفعان و مشروعیت سازمانی جستجو کرد که توجه به قابلیت سازمان و رویکرد مدیریتی 
زایش مشروعیت سازمانی و توسعۀ سیستم ورزش اثربخش و اجراي تواند باعث افمدار میذینفع
.کشور شودهاي توسعۀ ملی در ورزشبرنامه
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Abstract
Objective: National sport development demands collaboration and support of
stakeholders involved in national sport so that sport development programs
conduct by these stakeholders. But to carry out the programs, organizations deal
with a challenge of organizational legitimacy. Therefore this study intends to
design model for providing stakeholders’ interests of Ministry of Sports and
Youth emphasizing on organizational legitimacy.
Methodology: The Research method was corelational research. For data
gathering, literature review, structured interview and questionnaire were used.
In the interview session, the conceptual model, the variables and the their
relationships among were discussed with 22 managers and experts. Sampling
method was stratified. Two groups of stakeholders as primary (national sport
federations) and secondary (private sectors involved in sport) were chosen. The
research instrument was a questionnaire with optimal validity and reliability
values. Structural equation modeling was used for model designing.
Results: Research findings showed that stakeholders’ capability of management
( =ß 0/80, p= 0/001), adaptive culture ( =ß 0/32, p= 0/001) and organic structure
( =ß 0/29, p= 0/001) significantly influenced provision of stakeholders’ interests.
Also, adaptive culture ( =ß 0/46, p= 0/001) and organic structure ( =ß 0/33,
p=0/001) significantly affected stakeholders’ capability of management. In
addition, Influence of provision of stakeholders’ interests ( =ß 0/59, p= 0/001)
on organizational legitimacy was significant.
Conclusion: Based on structural equation model, contextual factors (adaptive
culture, organic structure) did not have a direct and positive effect on the
provision of stakeholder interests. Thus, the final research model can offer
useful understanding about the influnce of research variables for stakeholders.
Keywords: Stakeholder management, Stakeholders’ capability of management,
Adaptive culture, Organic structure, National sport development.
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