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 Purpose: The statute of the Cultural Institute of Eco-Sports is clearly 

and widely mentioned; But the structure no specific organization is 

drawn for it; Therefore, the objectives of the research are to evaluate 

the organizational structure of the founder of ECO triangular sports 

and providing an organizational model for the development of cultural-

sports interactions of member countries was considered. 

Materials and Methods: The present study is a fundamental study in 

terms of purpose. The research method is also a combination of 

qualitative and Quantitative. In the qualitative part, by the method of 

judgmental sampling of experts who have a complete knowledge of 

the subject and context of implementation Related topics were selected 

for interview. In the quantitative part, the organizational structure 

analysis questionnaire is included on 3 parts of complexity, degree of 

formality and degree of centralism through the ECO Cultural Institute 

for the trustee of this sport organizations and sports management elites 

of member countries were sent. In order to analyze the data from the 

statistical method descriptive and structural equation modeling 

approach was used. 

Findings: The results of one-sample t-test showed that the average of 

the variables of consolidation of cultural affinities, creating 

relationships Friends and revival of rituals and traditions is above 

average. The results of the evaluation of the organizational structure of 

sports also show given the complexity of the organizational structure 

of sports in the ECO Institute at a high level and the level of 

recognition and moderate concentration to the top. Validation results 

showed that the amount of factor loads for the obvious variables in all 

cases was greater than 0.4, the extracted variance values for the hidden 

variables are greater than 0.50 and their reliability is higher than 0.7; it 

means that there is a good similarity between the research criteria. 

Conclusion: After recognizing the goals, strengths and weaknesses 

and evaluating the organizational structure of the Ego Institute sport as 

well investigating the effects of the structure of the sports organization 

in this institute on the development of cultural-sports interactions in 

the member countries organizational structure of the Eco Institute 

based on 7 components was designed horizontally and vertically. 
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_________________________________ 
1 Barney, Ricky and Griffin 

2 Mintzberg 

3 Fredrickson 

 مقدمه
 و اهمیت جایگاه قهرمانی ورزش خصوص به ورزش شدن فراگیر

 همتوج هاجانب دولت از را توجه فراوانی المللی،بین مناسبات در آن
( پس واضح و مبرهن است که در هر سازمانی، 1) پدیده ساخته این

 بوده جهانیبودن نگرش  دارا ای مستلزمپدیده هر ریزی برایبرنامه

(. در این راستا ارزیابی 2قاعده مستثنی نیست ) از این ورزش و
ساختار سازمانی و طراحی الگوی سازمانی در بخش ورزش اهمیت 

و تعیین  درست های(. زیرا شناخت سیاست2کند )ای پیدا میهویژ
درصورت زند و را رقم می جامعه هر سرنوشت منطقی، راهبردهای

توان به این اهداف دست پیدا صحیح می ختاریوجود مدیریت و سا
همچنین پژوهشگران بر این باورند که امروزه برای رسیدن  ؛(3) کرد

های تخصصی و به کارآمدی و اثربخشی نیاز به ایجاد دپارتمان
مند است که جریان اطالعات را شتاب بخشیده و ساختار نظام

ی جویوه بر صرفهگیری سریع نموده و عالسازمان را قادر به تصمیم
کند سازمان تدابیر الزم را با نظارت در زمان و منابع، کمک می
د ها اتخاذ کنمراتبی در برابر ریسکمستمر بر ساختارهای سلسله

(4 .) 
 روابط ، ساختار سازمانی چهارچوب1از دیدگاه بارنی و همکاران

 هاییهگرو و افراد و عملیاتی فرایندهای ها وسیستم ها،پست بر حاکم
 2کنند. از دیدگاه مینتزبرگمی تالش هدف به برای نیل که است

 وظایف به را کار که است هاییمجموعه راه نیز ساختار سازمانی
 نماید. می فراهم را آنها میان کند و هماهنگیمی تقسیم مشخص

 در قدرت ساختار سازمانی توزیع ،3همچنین از دیدگاه فردریکسون
 هبلک نیست هماهنگی یک سازوکار صرفاً و هددمی نشان را سازمان

 هب سازمانی ساختار. دهدمی قرار تأثیر را تحت سازمانی فرایندهای
  .(5دارد ) داللت ارتباطات و اختیار سازمان، درونی الگوهای روابط
 ساختار تعریف در بر این باور بود که (2015) 4ریچارد ال دفت

 ( ساختار1از جمله:   تارساخ کارکرد اصلی سه باید به سازمانی

 حیطه و سازمانی سطوح گزارشگری روابط کننده تعیین سازمانی

تقسیم و بندیگروه کنندهتعیین سازمانی ( ساختار2کنترل است؛ 
 ( ساختار3کنند و می کار در سازمان که است دوایری بندی

 آنها وسیلهبه که است هاییسیستم برگیرنده در سازمانی

گردد؛ اشاره کرد. می یکپارچه و هماهنگ امی دوایرتم هایفعالیت
فرایند انتخاب و » :طراحی ساختار سازمان عبارت است ازبنابراین 

پیاده کردن یک ساختار مناسب با توجه به عوامل متعددی از قبیل 
ابعاد، فناوری، محیط و استراتژی انتخاب شده توسط سازمان برای 

سازمانی، قدرت سازمان را پایه. طرح سنجیده «بقای حیات سازمانی
 5از دیدگاه رابینزکند. کند و نقاط ضعف آن را کم میگذاری می

(، برای طراحی و ایجاد ساختار سازمانی بهتر است اجزاء سه 2018)
ر دای شامل پیچیدگی، رسمیت و تمرکز به کار گرفته شوند. گانه

 طراحی سازمان هیچ طرحی بر طرح دیگر برتری ندارد بلکه
کند؛ به های خاص سازمان تعیین میچگونگی طرح سازمان را نیاز

(. 6) نحوی که متناسب و مطابق واقعیات داخلی و خارجی آن باشد

4 Daft 
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هایی که نیاز به طراحی ساختار سازمانی دارد، ورزش یکی از حوزه
 و نقش کارکردی مدرن، پدیده یک عنوان است. زیرا ورزش به

 مقوالتی با ورزش یافته و رابطه معجوا در انکارناپذیر جایگاهی
 رشصلح، گست اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه توسعه پایدار، چون

اسی، سی مشترک روابط ایجاد و مختلف ملل میان ارتباطات فرهنگی
 جوامع بر وضعیت را ژرفی اثرات و غیره، محیط زیست مشارکت،

 هعرص در آن کارکردهای ( و8، 7است ) نهاده جای بر معاصر
مناسبات ملی  در تأثیرات آن و فرهنگ و اقتصاد اجتماع، سیاست،

 دمور حدودی تا امروزه المللی،بین بازیگران المللی و روابطو بین
 ایهو یافته قرار گرفته حوزه این پژوهشگران و صاحبنظران توجه

 روابط توسعه در ورزش نقش به بیشتر بر توجه پژوهشگران
-بین هایسازمان و کشورها سایر با هاهمکاری گسترش و دوستانه

 (. 9المللی، تأکید دارد )
های (، از جمله سازمانECI) 1در این بین مؤسسه فرهنگی اکو

های توسعه همکاریالمللی است که از اهداف آن، ای و بینمنطقه
فرهنگی میان کشورهای عضو  تتبادال و ای در زمینه ورزشمنطقه

 1985 ای است که در سالن منطقهیک سازما باشد. اکومی اکو
های ایران، پاکستان و ترکیه به منظور توسعه توسط دولت

س سیأهای اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تهمکاری
گسترش یافت و هفت عضو جدید از جمله  1992در سال و  شد

افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، 
 ازمانپس از تبدیل شدن س. تان و ازبکستان به آن اضافه شدندترکمنس
RCD 10و افزایش تعداد کشورهای عضو به اکو  به سازمان 

ا ای پیدای نقش ویژهکشور، این سازمان به عنوان یک سازمان منطقه
دارای فرهنگ و تاریخ  عضو کشورهای. با توجه به اینکه کرد

ترین مناطق جهان واقع در یکی از استراتژیک داشته ومشترک 
 موافقت رسمیبودند، نیاز به احیای بخش فرهنگی داشتند. لذا با 

سرانجام با امضای اساسنامه در سومین اجالس ساالنه اکو که  اعضا و
سسه ؤآباد پاکستان برگزار شد مدر اسالم 1995مارچ  14-15در 

های فرهنگی، پیوندهای تحکیم قرابت»با رویکرد اکو، فرهنگی 
های کشورهای عضو از طریق روابط دوستانه میان ملت و معنوی
 دش تأسیس« صورت تئوری و عملیه های اجتماعی و فرهنگی بروش

های مشترک در المللی درباره فعالیتدر اساسنامه این نهاد بینو 
بر راهبردهایی  و فرهنگ جمله ورزشاز حوزه دیپلماسی عمومی 

ذا و ل مورد توجه جدی قرار نگرفتادوار گذشته  ؛ اما طیتأکید شد
دیپلماسی فرهنگی و ورزشی در این زمینه مغفول ماند و مؤسسه 

هایی است که با وجود داشتن ساختار فرهنگی اکو از جمله سازمان
فرهنگی، تقریباً هیچ فعالیتی در زمینه  -نسبتاً قوی و اهداف ورزشی

ز جمله های عضو ندارد که اورزش و همکاری ورزشی بین کشور
توان خالء وجود مراکزی با ساختار سازمانی مشخص دالیل آن را می

های متنوع آموزشی، پژوهشی و که بتواند با طراحی و اجرای برنامه
ترویجی نسبت به افزایش آگاهی، ایجاد انگیزه و توسعه ورزش در 

های های عضو اقدام نماید، دانست. همچنین از جمله نشانهکشور

_________________________________ 
1 ECO Cultural Institute 

2 Beigomi et al. 

اختار سازمانی این مؤسسه در حوزه توسعه تعامالت ناکارآمدی س
توان تأخیر در اتخاذ تصمیمات کیفی، عدم ورزشی را می -فرهنگی

واکنش مناسب در برابر تغییرات محیطی و تعارض در برخی اهداف 
ریزی و نداشتن عدم برنامه دیگر طرف کشورهای عضو برشمرد. از

 سازمان واعضای مختلف  شودمی موجب تشکیالت مناسب

کنند و این مسئله  عمل یکدیگر موازی یا و هایشان برخالفواحد
بیش از همه چیز، ضعف در داشتن یک ساختار مناسب سازمانی را 

 مؤثر سازمان از حرکت است ممکن درنتیجه آن، سازد وهویدا می

 شود.  جلوگیری اهدافش سوی به
 رویدادهای رب دائم طور به ناگزیرند هاسازمان بنابراین امروزه

 و مناسب در زمان بتوانند تا کنند نظارت خارجی و داخلی
 بایستی هاسازمان دهند. وفق تغییرات با را خود ضرورت، برحسب

 آنها با را خود و کنند شناسایی را تغییرات اصولی این ایشیوه به

 حال فزاینده در سرعتی با که دنیای کنونی دهند. همچنین در وفق

 بر و مبتنی یکباره هایگیریتصمیم از تواننمی گراست، دی تغییر

 بعنوان آنچه کرد؛ لذا استفاده و تجربی شهودی هایقضاوت

است همانا  بحث مورد هاسازمان مدیریت در کارکرد تریناصلی
 در آن شده بینی پیش هایهدف به نیل برای و تالش ریزیبرنامه

 وجود به را هشد هماهنگ ریزی یک تالشبرنامه چرا که است.

بنابراین با  دهد.می نشان کارکنان و مدیران به را مسیر و آوردمی
توجه به اهمیت ساختارهای سازمانی و همچنین نقش مؤسسه 

 میتحکورزشی ) -فرهنگی اکو در توسعه تعامالت فرهنگی
و رشد و توسعه و یا احیاء روابط دوستانه ی، ایجاد های فرهنگقرابت

بین کشورهای عضو(، طراحی ساختار سازمانی  هاها و سنتآیین
رسید. پژوهشگران پیشین داخلی و کارآمد و مناسب ضروری می

های خارجی نیز بر اهمیت طراحی ساختار سازمانی برای سازمان
ورزشی در سطح کالن و خرد تأکید داشتند. به عنوان نمونه: آجرلو 

 را برای ورزش(، در پژوهشی ساختار تشکیالتی کالن 3و همکاران )
( نیز 9آباد )جمهوری اسالمی ایران طراحی نمودند. سجادی نوش

پژوهشی با عنوان طراحی الگوی ساختار ورزش کشور ارائه نمود. 
هدف طراحی الگوی (، پژوهشی را با 10) 2بیگمی و همکاران

های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در ساختاری سیاست
دادند؛ قربانی قهفرخی و همکاران انجام  وزارت ورزش و جوانان

نقش ساختار سازمانی در بکارگیری مدیریت مشارکتی ( نیز بر 11)
تأکید کردند. در  در اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان

ر مورد ( پژوهشی را د12) 3ن و شیدروهای خارجی نیز پژوهش
ترسیم  های تفریحی و ورزشی کشورهای اتحادیة اروپا بافعالیت

در  4ارائه نمودند. سامورهای ورزشی الگوهای حرکتی و مدل
-پژوهشی با عنوان طراحی سازمانی برای فرایند مدیریت ، با بهره

ای هگیری از رویکرد کیفی و تحلیل مضمون، پس از شناسایی مؤلفه
 مند برای مدیریت فوتبال در ترکیه ارائه نمود. اصلی، ساختاری نظام

ان پیشین مطالعاتی را در زمینه طراحی الگو یا اگرچه پژوهشگر
های ورزشی انجام دادند. اما تاکنون مدل ساختاری برای سازمان

3 Vand and Scheerder 

4 Samur 
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گرایی در راستای توسعه تعامالت پژوهشی با رویکرد منطقه
فرهنگی و ورزشی صورت نگرفته و با توجه به اینکه پژوهش 

ی سازمانی حاضر به دنبال ارزیابی ساختار سازمانی و طراحی الگو
های علمی برای مؤسسه فرهنگی اکو است، لذا از این مبتنی بر روش

 آید.حیث موضوعی جدید به شمار می
طراحی مدل ساختار سازمانی »بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر 

های عضو اکو در جهت توسعه تعامالت فرهنگی ورزش کشور
ر صدد در نظر گرفته شده و در این راستا، پژوهشگر د« ورزشی

 باشد:پاسخگویی به سؤاالت زیر می
 اهداف ساختار ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو چیست؟ -1
نقاط قوت و ضعف ساختار ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو  -2

 چیست؟
نحوه ارزیابی ساختار سازمانی ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو  -3

 چگونه خواهد بود؟
 میتحکو باعث های عضو اکورزش ساختاریافته در بین کشور -4

 ی بین این کشورها خواهد شد؟های فرهنگقرابت
های عضو اکو باعث ایجاد ورزش ساختاریافته در بین کشور -5

 خواهد شد؟های عضوهای کشورملت انیروابط دوستانه م
های عضو اکو تأثیری در رشد و توسعه و یا احیاء ورزش کشور -6

 اشت؟های این کشورها خواهد دها و سنتآیین
مؤسسه اکو های موجود در ساختار فعلی با توجه به محدودیت -7

 ، چه ساختاری برای آن مناسب است؟در بعد ورزش
 

 مواد و روش ها
انجام روش ای بنیادی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف مطالعه

ا و هبرای گردآوری داده .است )کیفی و کمی( ترکیبی نیزپژوهش 
ادی و میدانی )پیمایش با ابزارهای مصاحبه اطالعات نیز از روش اسن
 و پرسشنامه( استفاده شد.

و سابق  مدیران فعلی عبارت بود از:آماری این پژوهش  هجامع
نفر(،  20نفر(، نمایندگان کشورهای عضو ) 10مؤسسه فرهنگی اکو )

 یورزش تیریمد نخبگاننفر( و  10) عضو یورزش کشورها نیسؤلم
 نفر بودند که براساس 90ه در مجموع نفر(؛ ک 50) عضو یکشورها

 .شدندعنوان نمونه انتخاب به نفر  73جدول مورگان، 
شناخت  خبرگانی که گیری قضاوتیروش نمونه، به در بخش کیفی

نه اجرایی مرتبط با موضوع داشتند برای کاملی از موضوع و زمی
تحلیل ساختار  هپرسشناممصاحبه انتخاب شدند. در بخش کمی، 

بخش پیچیدگی، میزان رسمیت و میزان  3مشتمل بر  سازمانی
برای متولی ورزش این  مؤسسه فرهنگی اکواز طریق تمرکزگرایی 

 .عضو ارسال گردید یکشورها یورزش تیریمد نخبگانها و سازمان
 ،تأیید رواییصورت محقق ساخته تهیه و جهت پرسشنامه به

 .ورزش رسید مدیریت وه پرسشنامه به تأیید ده تن از خبرگان حوز
نفر از  25بازآزمون بین -پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش آزمون

 70/0جامعه آماری توزیع شده و با توجه به ضریب آلفای کرونباخ 
 مورد پذیرش واقع گردید. 

از ساختار  اطالعجهت کسب ساخته، عالوه بر پرسشنامه محقق 
، شیهای دارای تشکیالت ورزسازمانتی ورزش در التشکی

مؤسسه از طریق ( 13)تحلیل ساختار سازمانی رابینز  هپرسشنام
این . ارسال گردید هاسازمانبرای متولی ورزش این  فرهنگی اکو

پرسشنامه شامل سه بخش است که بخش اول آن با هفت سؤال، 
وم بخش د کرد؛میتی را بررسی المیزان پیچیدگی ساختار تشکی

ی را تالرسمیت ساختار تشکی پرسشنامه نیز با هفت سؤال، میزان
سؤال، میزان  10بخش سوم با  در د وادارزیابی قرار می مورد

ش مورد ورزه های چهارگانتی بخشالتمرکزگرایی در ساختار تشکی
 بررسی قرار گرفت.

ها از روش آمار توصیفی و رویکرد به منظور تجزیه و تحلیل داده
 استفاده گردید. سازی معادالت ساختاریمدل

 
 ها یافته
 شناختیهای جمعیتیافته

نفر  49درصد(؛  5/31سال ) 45دهنده، اغلب باالی نفر پاسخ 73از 
نفر دارای  8درصد(؛  9/32نفر خانم ) 24درصد( و  1/67آقا )

نفر دارای تحصیالت  37درصد(،  11تحصیالت کارشناسی )
نفر دارای مدرک دکتری  28درصد( و  7/50ارشد )کارشناسی

 صد( بودند.در 4/38)
 

 های تحلیلییافته
-از آنجائی که ماهیت پژوهش تحلیلی و اکتشافی و ترکیبی از روش

سؤال روش مختص به  7های کمی و کیفی است در ارتباط با هر 
 خود آن سؤال در نظر گرفته شده است. 

سؤال اول پژوهش: اهداف ساختار ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو 
 چیست؟

ص اهداف ساختار ورزش در مؤسسه مربوطه یافته اول: برای تشخی
هدف بر مبنای نظر کارشناسان و اسناد  20ابتدا فهرستی شامل 

های کمی استفاده شود تا مشخص موجود تنظیم و قرار شد از آزمون
تواند جزء اهداف های مطرح شده میکنند کدامیک از شاخص

 فساختار ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو باشد. از آنجایی که طی
ای لیکرت بود هر گزینه 5ها مبتنی بر طیف گذاری شاخصارزش

( را کسب نماید 3شاخصی که نمره باالتر از حد متوسط ) مقدار 
شود و هر شاخصی که حد جزء اهداف ساختار مربوطه لحاظ می

 آید.نصاب الزم را نداشته باشد جزء اهداف به شمار نمی
سازه ابزار در قالب تحلیل  برای پاسخ به سؤال مربوطه ابتدا روایی

های بار عاملی، مقدار تی، میانگین عاملی تأییدی با استناد به شاخص
واریانس استخراج شده و پایایی مرکب بررسی شد تا در صورت تأیید 

ای اهداف ساختار نمونهسازه مزبور با استفاده از آزمون تی تک
ب جدول ورزش مشخص گردد. نتایج مربوط به سؤال نخست در قال

 آورده شده است. 1
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 اینتایج تحلیل عاملی و آزمون تی تک نمونه .1جدول 

 میانگین tآمار  t-value بار عاملی اهداف ساختار مؤسسه فرهنگی اکو
 درصد 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین
X1 ایجاد بستر الزم جهت ارتقاء خدمات=

 294/1 815/0 054/4 784/8 362/7 649/0 ورزشی -فرهنگی

X2225/1 749/0 987/3 265/8 619/10 740/0 = گسترش، توسعه و ترویج ورزش 

X3 ایجاد بسترالزم جهت ارتقاء ورزش=
 209/1 708/0 958/3 636/7 032/12 742/0 المللیمسابقات بین برای شرکت در

X4 سطح  ارتقاء= کشف استعدادها و
 209/1 708/0 958/3 636/7 469/7 664/0 های ورزشی در کشورهای عضومهارت

X5جویی و انگیزه فزاینده بانوان = کمال
 227/1 745/0 986/3 149/8 376/6 671/0 برای کسب افتخارات ملی

X6های مردم =ارتقا سطح دانش و آگاهی
 334/1 884/0 109/4 819/9 756/16 837/0 کشورهای عضو

X7 وجود چشم انداز مناسب در برنامه =
 کشورهای عضوورزشی 

721/0 211/9 032/10 123/4 900/0 346/1 

X10 بسترسازی برای جذاب بودن ورزش=
 برای کشورها

740/0 506/13 189/6- 140/2 137/1- 583/0- 

X13 تخصیص بودجه مناسب از سوی =
 -669/0 -161/1 084/2 -422/7 723/12 774/0 کشورهای عضو برای توسعه ورزش،

X16های فرهنگی ت= روشن ساختن سیاس
 112/1 668/0 890/3 999/7 261/7 684/0 توسعه و ترویج ورزش

=X17 باال بردن سطح اختیارات و نقش
 -809/0 -283/1 953/1 -797/8 309/7 706/0 مسئوالن کشورهای عضو

X19917/0 -402/1 840/1 -549/9 504/5 570/0 = تعامل بیشتر کشورهای عضو- 

X8ی سیاسی ها=از بین بردن محدودیت
 237/1 736/0 986/3 851/7 672/10 664/0 نسبت به حضور فعال بانوان در ورزش

X9ها در پوشش =ارتقا کمی و کیفی رسانه
 -501/0 -036/1 231/2 -733/5 337/9 660/0 هاخبری با رفع محدودیت

X11 حضور مدیران کارامد ورزشی در =
 -620/0 -078/1 150/2 -394/7 224/6 509/0 سسه فرهنگی اکوؤم

X12 افزایش توجه مسئولین بلندپایه به=
 157/1 758/0 958/3 551/9 616/4 479/0 ورزش در بین کشورهای عضو

X14217/1 809/0 013/4 911/9 698/8 664/0 =افزایش تجهیزات ورزشی 

X15 افزایش کسب تجربه مدیران و =
 -917/0 -328/1 876/1 -893/10 319/11 676/0 مسئوالن ورزش کشورهای عضو

X18 شناسایی، جذب و پرورش=
 358/1 969/0 164/4 935/11 960/10 703/0 استعدادهای ورزش در کشورهای عضو

X20 روند رو به رشد ورزش قهرمانی =
 -889/0 -302/1 904/1 -586/10 730/7 586/0 های جهانیکشورها و افزایش مدال

ای اول تا هفتم، هدهد میانگین شاخصنشان می 1اطالعات جدول 
دهم، سیزدهم، شانزدهم، هفدهم و نوزدهم باالتر از حد متوسط 

هدف  20توان گفت که از بین درصد می 95است. لذا با اطمینان 
شاخص جزء اهداف ساختار ورزش مؤسسه فرهنگی  12پیشنهادی، 

ها نشان اکو است. در ادامه جهت اعتبارسنجی، تجزیه و تحلیل داده
بارهای عاملی برای متغیرهای آشکار در تمامی موارد داد که مقدار 

باشد. همچنین مشخص گردید که مقادیر واریانس می 4/0بیشتر از 
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است و 50/0استخراج شده برای متغیرهای پنهان بیشتر از مقدار 
 پایایی آن نیز باالتر 

 
است که بیانگر همسانی مناسب اهداف پیشنهادی  7/0از مقدار 

 نهایی است. 
ل دوم پژوهش: نقاط قوت و ضعف ساختار ورزش در مؤسسه سؤا

 فرهنگی اکو چیست؟

 یافته دوم: 
برای اینکه مشخص گردد که نقاط قوت و ضعف ساختار ورزش در 
مؤسسه فرهنگی اکو چیست، میانگین، انحراف معیار و میانگین 

ها به طور جداگانه بررسی شده و بر مبنای رتبه هر یک از شاخص
ها نقطه آمده مشخص گردید که کدامیک از شاخص رتبه به دست

 قوت و کدامیک نیز نقطه ضعف است.
 

 . نقاط قوت و ضعف ساختار ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو2جدول 
 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین هاگویه ردیف

 05/9 027/1 260/2 .اندشده بیان روشنی بهورزشی مؤسسه فرهنگی اکو  اهداف 1
 9/ 037/1 397/2 .است تغییر قابلمؤسسه  درورزشی  کار نیروی یماتتقس 2
 95/17 190/1 561/3 .کندمی حمایت من هایتالش از من مستقیم یسرئ 3
 59/19 157/1 780/3 .است مناسب و هماهنگ رئیسم با من رابطه 4
 01/22 884/0 095/4 .دهدمی ترقی و پیشرفت فرصت من به شغلم 5
 99/21 955/0 056/4 .است مفید همکارانم و من برای امور انجام در مستقیم سرئی نظرات 6
 87/22 897/0 164/4 .کندنمی مقاومت تغییر مقابل درمؤسسه  7
 41/21 848/0 054/4 .موافقم آنها با و دارم آگاهی فعالیتم حوزه در شده تعریف اهداف از 8

 سازمان و است مناسب محوله وظایف به بستهورزشی  واحدهای در کار نیروی تقسیم 9
 38/8 979/0 109/2 .رساندمی باری اهداف به دستیابی در را

 77/8 027/1 164/2 .است مؤثر سازمان اهداف پیشبرد در مدیرورزشی  هایسیاست 10
 37/20 917/0 931/3 .نمک صحبت همکارانم با راحتی به توانیممی شغلی مشکالت و مسائل با ارتباط در 11
 14/21 999/0 974/3 .است عادالنهمؤسسه  این در کارکنان مزایای و حقوق میزان 12
 07/21 963/0 958/3 .دارم اختیار در را کارم انجام برای الزم اطالعات 13

14 
 قرار کارکنان اختیار در کارها انجام برای را یروزهب و جدید هایوشمؤسسه ر این
 63/18 073/1 712/3 .دهدمی

 64/8 049/1 150/2 .دارم آنها از درستی درک و مشخص وضح وا سازمانورزشی  اهداف 15
 25/19 026/1 790/3 .است گرفته صورتمنطقی  صورته ب کاری واحد در وظایف تقسیم 16
 23/10 083/1 458/2 .کندمی کمک سازمانورزشی  اهداف پیشبرد بهمؤسسه  مدیر هایتالش 17
 10/21 052/1 945/3 .دارم همکارانم با دوستانه بطروا کارم محیط در 18
 51/20 974/0 904/3 .دارد وجودمؤسسه  درقی تر و پیشرفت فرصت 19
 14/19 975/0 780/3 د.دار وجود امور به بخشیدن نظم و انسجام برای یفکا ازوکارهایمؤسسه س در 20
 98/19 858/0 890/3 .کندمی استقبال تغییر ازمؤسسه  21
 59/7 823/0 041/2 .هستند مطلع آنورزشی  هایاولویت ازمؤسسه  کارکنان 22

23 
 یخوب به... و تجهیزات، انسانی نیروی، وظایف شرح نظر از من فعالیت حوزه ساختار
 96/21 906/0 109/4 .است شده طراحی

 75/18 050/1 749/3 .شوممی خوشحال نماید راهنمایی مرا امور انجام برای من مستقیم سرپرست اینکه از 24
 92/18 127/1 751/3 .امکرده ایجاد کارم محیط در را امور انجام برای الزم روابط 25
 57/19 058/1 819/3 .است مناسب دهممی انجام که کاری میزان با من حقوق 26
 44/19 066/1 821/3 کنم حساب کارم با مربوط مشکالت رفع برای هابخش سایربه  توانممی 27
 20//46 018/1 930/3 .دهم تغییر را شغلم با مرتبط مسائل برخی دارم دوست هاوقت گاهی 28
 07/17 321/1 483/3 .دارم مشارکتمربوطه  هایبرنامه کردن مشخص و هاگیریدرتصمیم 29

30 
ورزشی خود  اهداف به دستیابی در رامؤسسه  که است نحوی به کار نیروی تقسیم
 70/20 089/1 918/3 .کندمی کمک
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و از  کنممی درک امور اداره نحوه بر گذاشتن تأثیر جهت در را رئیسم هایتالش 31
 66/19 050/1 810/3 .دارم رضایت آن نحوه

 90/19 072/1 824/3 .ندارد وجود اینشده حل مشکل و تعارض یچمؤسسه ه این در 32
 56/18 179/1 712/3 .دهممی انجام انگیزه با را شغلم به مربوط کارهای 33
 68/10 230/1 295/2 .است مفیداهداف ورزشی  توسعه و رشد درمؤسسه  هایریزیبرنامه 34

، 3های شماره با استناد به نتایج بدست آمده مشخص گردید شاخص
4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،11 ،12 ،13 ،14 ،16 ،18 ،19 ،20 ،21 ،23 ،24 ،

نقاط قوت ساختار  جزء 33و  32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25
ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو هستند؛ چرا که هم مقادیر میانگین 
و هم مقادیر میانگین رتبه آنها در سطح باالیی قرار داشت. در مقابل 

و  22، 17، 15، 10، 9، 2، 1های شماره مشخص گردید که شاخص
زء شان جبه دلیل پایین بودن مقادیر میانگین و میانگین رتبه 34

 های ساختار ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو است.ضعف

سؤال سوم: نحوه ارزیابی ساختار سازمانی ورزش در مؤسسه فرهنگی 
 اکو چگونه خواهد بود؟

یافته سوم: برای پاسخ به سؤال مربوطه ابتدا روایی سازه ابزار پژوهش 
های بار عاملی، در قالب تحلیل عاملی تأییدی با استناد به شاخص

( و پایایی مرکب AVEمیانگین واریانس استخراج شده ) مقدار تی،
(CR بررسی و پس از تأیید با استفاده از آزمون توزیع متوسط )

امتیاز به هر بعد ساختار سازمانی ورزش در مؤسسه مربوطه ارزیابی 
 گردید.

 
 گیری اهداف ساختار ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو. روایی سازه ابزار اندازه3جدول 

 t-value AVE CR بار عاملی گویه مؤلفه متغیر

ساختار 
 سازمانی

 رسمیت

X1 584/0 693/4 

537/0 890/0 

X2 771/0 826/11 
X3 736/0 971/9 
X4 762/0 942/10 
X5 795/0 865/11 
X6 664/0 722/7 
X7 794/0 414/13 

 تمرکز

X8 630/0 507/6 

562/0 903/0 

X9 761/0 001/16 
X10 688/0 354/9 
X11 708/0 669/9 
X12 727/0 598/10 
X13 752/0 337/14 
X14 592/0 373/7 
X15 731/0 998/10 
X16 678/0 745/7 
X17 626/0 587/5 
X18 547/0 846/4 

 پیچیدگی

X19 617/0 234/6 

503/0 875/0 

X20 719/0 059/9 
X21 842/0 619/22 
X22 715/0 722/11 
X23 628/0 113/6 
X24 671/0 293/7 
X25 749/0 095/12 
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ها نشان داد که مقدار بارهای عاملی برای تجزیه و تحلیل داده
باشد. همچنین می 4/0متغیرهای آشکار در تمامی موارد بیشتر از 

 یانس استخراج شده برایمشخص گردید که مقادیر وار

است و پایایی آن نیز باالتر از 50/0متغیرهای پنهان بیشتر از مقدار 
دهد بین سؤاالت پژوهش همسانی است که نشان می 7/0مقدار 

 مناسبی دارد.
 

 های ساختار سازمانی ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو. اندازه سازه4جدول 
 انحراف معیار میانگین هاگویه
 741/5 457/26 میتمیزان رس

 905/7 815/42 میزان تمرکز
 807/4 992/27 میزان پیچیدگی

( مشخص گردید که میزان پیچیدگی 4با استناد به نتایج جدول )
ساختار سازمانی ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو در سطح باال و 

 میزان رسمیت و تمرکز متوسط رو به باال دارد قرار دارد. 
های عضو اکو باعث ختاریافته در بین کشورسؤال چهارم: ورزش سا

 ی بین این کشورها خواهد شد؟های فرهنگقرابت میتحک
سؤال پنجم: ورزش ساختاریافته در کشورهای عضو اکو باعث ایجاد 

 روابط دوستانه میان کشورهای عضو خواهد شد؟
سؤال ششم: ورزش ساختاریافته در کشورهای عضو اکو باعث ایجاد 

های کشورهای عضو خواهد ها و سنتاحیاء آیین رشد، توسعه و
 شد؟

 

یافته: برای پاسخ به سؤاالت  چهارم تا ششم و تعیین میزان اثربخشی 
-ورزش ساختاریافته در کشورهای عضو اکو در جهت تحکیم قرابت

ها و توسعه و احیاء های فرهنگی، ایجاد روابط دوستانه میان ملت
 ای استفاده شد. ک نمونهها از آزمون تی تها و سنتآیین

متغیر  3شود که میانگین هر ، مشاهده می5با استناد به نتایج جدول 
های فرهنگی، ایجاد روابط دوستانه و توسعه و احیاء تحکیم قرابت

های کشورهای عضو باالتر از حد متوسط است. لذا ها و سنتآیین
در توان گفت که ورزش ساختاریافته درصد می 95با اطمینان 

-کشورهای عضو اکو باعث توسعه تعامالت فرهنگی و ورزشی  می

 شود.  
 

 ای در ارتباط با اثرات ورزش ساختاریافته. نتایج آزمون تی تک نمونه5جدول 

 tآماره  اهداف
سطح 

 معناداری

انحراف  میانگین
 معیار

اختالف 
 میانگین

 فاصله اطمینان
 درصد 95

حد      
 حد باال پایین

 451/13 361/11 406/12 477/4 406/15 001/0 672/23 های فرهنگیبتتحکیم قرا

بسترسازی برای گسترش گردشگری ورزشی و 
 080/0 -491/0 -205/0 224/1 794/2 156/0 -434/1 بین کشورها فرهنگی

های جلیل و پر رنگ کردن مشارکت مثبت گروهت
 مذهبی

553/0 582/0 068/3 058/1 068/0 178/0- 315/0 

بین  اجتماعی دینی و مذهبییت همبستگی تقو
 374/0 -182/0 095/0 192/1 095/3 494/0 687/0 کشورها

المللی و ارتباطات میان گسترش روابط بین
 416/0 -042/0 187/0 982/0 187/3 108/0 628/1 فرهنگی

 483/0 036/0 260/0 957/0 260/3 023/0 322/2 تقویت روحیه پهلوانی و قهرمانی در بین کشورها

 732/14 593/12 663/13 483/4 663/16 001/0 469/25 ایجاد روابط دوستانه

 428/0 -099/0 164/0 130/1 164/3 218/0 242/1 از روابط دوستانه بخشیرسانی و آگاهیعالاطّ

پذیری و بروز استعدادهای مسئولیتافزایش 
 657/0 100/0 378/0 194/1 378/3 008/0 710/2 مشترک اجتماعی

بین  تحکیم و گسترش ارتباطات اجتماعی
 کشورهای عضو

445/2 017/0 333/3 166/1 333/0 061/0 605/0 

 622/0 128/0 375/0 059/1 375/3 003/0 025/3 صلح هتقویت تفاهم و توسع

 677/0 144/0 410/0 140/1 411/3 003/0 078/3 تعلّق اجتماعی وتقویت همبستگی 

 059/14 865/11 962/12 702/4 962/15 001/0 549/23 هاها و سنتاحیاء آیین
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ها برای گردهمایی بین مسئولین و ارائه فرصت
اندرکاران ورزشی کشورهای عضو با هدف دست

 شناخت آیین هر کشور
360/1 178/0 219/3 376/1 219/0 102/0- 540/0 

های برگزاری مسابقات ورزشی مشترک با آیین
 363/0 -165/0 099/0 132/1 099/3 456/0 749/0 خاص هر کشور

 822/0 300/0 561/0 117/1 561/3 001/0 293/4 های کشورهاگذاری به آیین و سنتارزش

های مشترک کشورها و تأکید بر شناخت آیین
 337/0 -228/0 054/0 212/1 054/3 700/0 386/0 آنها

 299/0 -244/0 027/0 166/1 027/3 842/0 201/0 المللیاحیا رسوم و آداب مؤثر بر روابط بین

های موجود در ساختار فعلی با توجه به محدودیتسؤال هفتم: 
 ، چه ساختاری برای آن مناسب است؟مؤسسه اکو در بعد ورزش
سؤال اول، ساختار ورزش مؤسسه اکو  6یافته هفتم: پس از پاسخ به 

 ( طراحی گردید. 1به صورت شکل )
اساسی تشکیل شده و بیشتر جنبه جزء  7این الگوی سازمانی از 

مندی آن از ساختارهای افقی عمودی دارد و در برخی از مواقع نظام
کند. به موجب این ساختار مؤسسه فرهنگی اکو نیز پیروی می

ارتباط مستقیم همراه با کنترل با شورای ورزشی دارد. در شورای 
های شود و هر یک از دستگاههای ورزشی تعیین میورزشی سیاست

های ورزشی خود را پس از تأیید و مسئول ورزش، الزم است برنامه
تصویب شورای ورزشی به اجرا درآورند. الزم به ذکر است وظیفه 
تأمین مالی، تخصیص بودجه و بررسی عملکرد اجزاء مربوطه در 

تواند جزء وظایف این شورا ساختار ورزش کشورهای عضو اکو می
توان از نمایندگان کشورهای عضو اکو یباشد. اعضای این شورا را م

-تشکیل داد. در زیر مجموعه شواری ورزشی کمیسون ورزش منطقه

ای قرار دارد که شورای ورزشی با آن ارتباط مستقیم و همراه با 
های محول شده از کنترل دارد. این کمیسیون وظیفه اجرای برنامه

مانی و طریق شورای ورزشی را دارد. همچنین آنها وظیفه ساز
ای و کمیسیون ورزش ملی را مدیریت مراکز مدیریت ورزش منطقه

برعهده دارند. در این بین واحدی به نام هماهنگی وجود دارد که 
های الزم را بین مؤسسه فرهنگی اکو، شورای ورزشی و هماهنگی

دهد. رسالت این واحد جلوگیری از کمیسیون ورزشی انجام می
های مزبور است. اهنگی الزم بین بخشموازی کارها و برقراری هم

تواند متشکل از نمایندگان ای میاعضای کمیسیون ورزش منطقه
کشورهای عضو باشد که در زمینه ورزش دارای تخصص و تجربه 

ای مراکز مدیریت کافی هستند. در ذیل کمیسیون ورزش منطقه
ای و کمیسیون ورزش ملی قرار دارند که نه تنها به ورزش منطقه

ای پاسخگو هستند بلکه همکاری و تعامل میسیون ورزش منطقهک
 اینیز با هم دارند. در این بین وظیفه مراکز مدیریت ورزش منطقه

های ورزش، جذب و کمیسیون ورزش ملی به ترتیب تأمین نیازمندی
درآمد و تأمین نیروی انسانی در منطقه و کشورهای عضو در سطح 

ش ملی، مراکز مدیریت ورزشی ملی است. در ذیل کمیسیون ورز
های کمیسیون ورزش ملی ها و سیاستاستانی قرار دارند که برنامه

کنند. اعضای این مراکز را را در سطح استانی یا ایالتی پیگیری می
توان از مدیران ورزشی هر استان تشکیل داد. سرانجام در آخرین می

های جزء از اجزای ساختار ورزش مؤسسه فرهنگی اکو انجمن
شان ارائه خدمات ورزشی، برگزاری ورزشی قرار داد که وظیفه

های مراکز مدیریت ورزشی استانی مسابقات ورزشی و اجرای برنامه
ها تابع و در کنترل مراکز مدیریت ورزشی استانی است. این انجمن

 قرار دارند و ملزم به پاسخگویی به این مراکز هستند. 
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 ساختار ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو. الگوی پیشنهادی 1شکل 

 گیرینتیجه 
همانطور که اشاره شد، اهداف پژوهش حاضر ارزیابی ساختار 

-سازمانی ورزش مؤسسه فرهنگی اکو و ارائه الگوی سازمانی به

ورزشی کشورهای عضو در نظر -منظور توسعه تعامالت فرهنگی
ا پاسخ به سؤال مطرح گردید تا ب 7گرفته و برای این منظور تعداد 

آنها اهداف مذکور محقق شود. جهت پاسخ به سؤاالت عالوه بر 
ای از مطالعات میدانی بهره گرفته شد و برای مطالعات کتابخانه

گردآوری اطالعات از رویکرد ترکیبی )کیفی و کمی( یعنی انجام 
مصاحبه و توزیع پرسشنامه میان خبرگان و مسئوالن ورزشی فعلی 

اکو صورت گرفت. پس از بررسی اطالعات  و سابق مؤسسه ورزشی
دهنده، اغلب نفر پاسخ 73شناختی مشخص گردید که از جمعیت

سال؛ از جنس آقایان و دارای تحصیالت کارشناسی ارشد  45باالی 
 بودند. 

انه گهای مربوط به سؤاالت هفتها تحلیلی و پاسخدر بخش یافته
 نیز نتایج زیر بدست آمد:

ایجاد بستر الزم اول پژوهش مشخص گردید که  در ارتباط با سؤال
ورزشی، گسترش، توسعه و ترویج  -جهت ارتقاء خدمات فرهنگی

الزم جهت  ورزش همگانی در بین کشورهای عضو، ایجاد بستر
 المللی، کشفمسابقات بین ارتقاء ورزش قهرمانی برای شرکت در

بین  های ورزشی ورزشکاران دراستعدادها و باالبردن سطح مهارت

فزاینده بانوان برای کسب  کشورهای عضو، کمال جویی و انگیزه
های مردم کشورهای عضو سطح دانش و آگاهی ءافتخارات ملی، ارتقا

انداز مناسب در و پیشرفت افراد تحصیلکرده ورزشی، وجود چشم
برنامه ورزشی کشورهای عضو، بسترسازی برای جذاب بودن ورزش 

مناسب از سوی کشورهای عضو برای برای کشورها، تخصیص بودجه 
های فرهنگی توسعه و ترویج توسعه ورزش، روشن ساختن سیاست

ورزش همگانی و قهرمانی، باال بردن سطح اختیارات و نقش مسئوالن 
های استراتژیک توسعه ها و برنامهگیریکشورهای عضو در تصمیم

جزء اهداف  ورزش و تعامل بیشتر کشورهای عضو بایکدیگر
باشد. با این حال، اصغرپور و همکاران ار ورزش مؤسسه اکو میساخت

 جمله از اکو فرهنگی ( نیز بر این باور بودند که مؤسسه14)
 هیچ اًتقریب قوی، نسبتاً ساختار داشتن وجود با که است هاییسازمان
ارد ند عضو هایکشور بین ورزشی همکاری و ورزش بعد در فعالیتی

به رغم وجود درصد قابل توجهی از و این مسأله باعث شده 
های بالقوه برای توسعه ورزش، خالء وجود مراکزی با زیرساخت

های ساختار سازمانی مشخص که بتواند با طراحی و اجرای برنامه
متنوع آموزشی، پژوهشی و ترویجی نسبت به افزایش آگاهی، ایجاد 

دت های عضو اقدام نماید به شانگیزه و توسعه ورزش در کشور
احساس شود. شاید به همین دلیل است از مجموع اهداف تعیین شده 
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برای مؤسسه مربوطه بیشتر اهدافی که جنبه ورزشی داشته است 
 مهم تلقی شده است. 

-یافته پیرامون سؤال دوم پژوهش بدین شرح بود که این مؤسسه علی

نقطه ضعف از جمله  7نقطه قوت، دارای  27رغم برخورداری از  
ورزشی، غیرقابل تغییر بودن  اهداف هایبودن شاخصمشخص ن
 کار نیروی تقسیمورزشی، عدم همبستگی بین  کار نیروی تقسیمات

، مؤثر نبودن مناسب محوله وظایف با ورزشی واحدهای در
، واضح نبودن اهداف پیشبرد درمؤسسه  مدیرورزشی  هایسیاست

نامؤثر  کشورها، برای مؤسسه ورزشی و عدم درک درست از اهداف
 اهداف پیشبرد به مؤسسه و عدم کمک مدیر هایبودن تالش

آن و  ورزشی هایاولویت مؤسسه از کارکنان ورزشی، مطلع نبودن
 اهداف توسعه و رشد در مؤسسه هایریزیمفید نبودن برنامه

های ( نیز به آسیب9ورزشی است. در پژوهش سجادی و همکاران )
 مزبور اشاره شده بود. 

اد به نتایج ارزیابی ساختار سازمانی ورزش در مؤسسه فرهنگی با استن
دهی به سؤال سوم مشخص گردید که ساختار اکو در جهت پاسخ

سازمانی ورزش در مؤسسه فرهنگی اکو میزان رسمیت و تمرکز 
معمولی تا به باال دارد، این در حالی بود که میزان پیچیدگی این 

های پژوهش نشان چنین یافتهساختار در سطح باالی قرار داشت. هم
 هدور طول همچنین و ایحرفه هایفعالیت و متخصصین داد که تعداد

کارکنان در مؤسسه در سطح باالیی قرار دارد و در  ایحرفه آموزش
 گیری تا حدود کمیتصمیم در خود را مقابل این مؤسسه متصدیان

کم کنند می مشارکت آن در که هاییحوزه تعداد و داد مشارکت
است. البته همانطور که بیان شده ماهیت این مؤسسه غیرورزشی 
است و یکی از اهداف آن ورزشی است و استفاده از ورزش نیز خود 

 شود. صرفاً در جهت رشد مقاصد فرهنگی بکار گرفته می

واالت دهی به سبا استناد به نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرو پاسخ
رزش ساختاریافته در کشورهای چهارم تا ششم مشخص گردید و

های فرهنگی کشورهای عضو، عضو اکو باعث ایجاد تحکیم قرابت
 و هاآیین ایجاد روابطه دوستانه بین کشورهای عضو و باعث احیاء

ها به طور نسبی با ها بین کشورهای عضو خواهد شد. این یافتهسنت
 ورزش متقابل اثرات ( که بررسی15نتایج مطالعه عباسی بختیاری )

و فرهنگ پرداخت و گزارش نمود که بین فرهنگ و ورزش 
( که ورزش را 16) 1وجود دارد؛ نتایج مطالعه گمر متقابل ارتباطات

 2به مثابه فرهنگ معرفی کرده بود و نتیجه پژوهش مارکوال
شناسی بررسی ( که ورزش و فرهنگ را از منظر جامعه201719)

ه بین این دو مقوله ارتباط کرده بود و به این نتیجه دست یافت ک
 های فوق، آنچهوجود دارد، همخوان و همسو است. در راستای یافته

های فرهنگی کشورهای عضو است، ایجاد تحکیم قرابت مشخص که
-از طریق تقویت روحیه پهلوانی و قهرمانی در بین کشورها رخ می

دهد. این در حالی است که ایجاد روابطه دوستانه بین کشورهای 
 یاجتماع استعدادهای بروز و پذیریمسئولیت ضو از طریق افزایشع

 تماعیاج ارتباطات گسترش و عضو، تحکیم کشورهای بین مشترک
 بستگیهم صلح و تقویت توسعه و تفاهم عضو، تقویت کشورهای بین

_________________________________ 
1 Gemar 

سنت  و آیین ها دهد و در نهایت اینکه احیاءاجتماعی رخ می تعلّق و
 هایسنت و آیین به گذارییق ارزشها بین کشورهای عضو از طر

کننده را دارد و کشورها رخ میدهد و ورزش در این راه نقش تسهیل
بیشتر از اینکه یک متغیر اثرپذیر باشد یک متغیر اثرگذار است 

 شود. چرا که به موجب آن فرهنگ دستخوش تغییر می

سرانجام پس از شناخت اهداف ساختار ورزش در مؤسسه فرهنگی 
ناسایی نقاط قوت و ضعف ساختار ورزش در مؤسسه مربوطه، اکو، ش

ارزیابی ساختار سازمانی ورزش در این مؤسسه مبتنی بر رسمیت، 
تمرکز و پیچیدگی و شناخت اینکه ساختار سازمان ورزش در این 

های فرهنگی، روابط دوستانه مؤسسه چه اثری بر تحکیم قرابت
کشورهای عضو خواهد  هایها و سنتها و احیاء آیینمیان ملت

 7داشت، ساختار ورزش مؤسسه اکو طراحی گردید. این ساختار از 
ز ای اجزء اساسی تشکیل شده و بیشتر جنبه عمودی دارد و در پاره

کرد. سعی شده مندی آن از ساختارهای افقی نیز پیروی میمواقع نظام
این الگوی سازمانی چابک بوده و با حداقل سطوح ممکن، جریان 

-گرایانه بینطالعات را تسریع بخشیده و در ایجاد رویکرد تحولا

المللی نسبت به ورزش در توسعه تعامالت فرهنگی و ورزشی مؤثر 
 باشد. 

  
 پیشنهادها

-به موجب اینکه ساختار ورزشی مؤسسه فرهنگی اکو دارای ضعف

-های خاص خود است به مدیران این مؤسسه پیشنهاد میها و قوت

 موازی را حذف نمایند، وظایف راسی پرهیز کرده،گردد از بروک
 بخش قدرت را در دستور کار خود قرار دهند، متوازن توزیع

 ارتباطات و وظایف خصوصی پیرامون ورزش را تقویت نمایند،
 و نهادهای متبوع ورزش خود شرح دهند تمام برای روشن را
  را برقرار سازند. آنها بین هماهنگی

مشخص گردید که ساختار ورزش در مؤسسه براساس نتایج پژوهش 
ای مانند پیچیدگی و تمرکز باال فرهنگی اکو با مشکالت عدیده

 هایروبرو است. ضروری است که در تدوین لوایح مؤسسه و برنامه
تحول اداری این مؤسسه نسبت به بازنگری ساختار ورزش اقدام 

لمی صول عگردد و یا از الگوی پیشنهادی این پژوهش که مبتنی بر ا
 تهیه شده بهره گیرند. 

های پژوهش، ورزش نقش مهمی در ایجاد تحکیم براساس یافته
های فرهنگی کشورهای عضو، ایجاد روابط دوستانه بین قرابت

ها بین کشورهای عضو دارد. سنت و هاآیین کشورهای عضو و احیاء
های فعالیت موسسه برای توسعه ورزش در بنابراین ایجاد زمینه

-ت کاربست فرهنگی آن در سطح منطقه از ضروریات مهم میجه

 باشد.
در پایان با توجه به جایگاه مهم و نقشی که کمیسیون ورزش 

های مختلف برعهده داشته و بر مراکز ای در هماهنگی ارگانمنطقه
مدیریت ورزش منطقه و کمیسیون ورزش ملی کنترل دارد پیشنهاد 

هایی که الزم است رکان و سازمانشود که پژوهشی در رابطه با امی
 در این شورا عضو باشند، صورت پذیرد.

2 Markula 
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همچنین با توجه به اینکه ورزش نقش مهمی در فرهنگ دارد 
گذار های اثرگردد پژوهشی در رابطه با اینکه سایر جنبهپیشنهاد می

 ورزش در زمینه فرهنگ چیست بررسی شود. 
ساختار ورزش مؤسسه  گردد در پژوهشی اصول ناظر برپیشنهاد می

 فرهنگی اکو تعیین و مشخص گردد.
هایی که ساختار ورزش ها و قوتگردد در راستای ضعفپیشنهاد می

مؤسسه فرهنگی اکو دارد برنامه استراتژیک برای رشد و توسعه 
 ورزش در این مؤسسه ارائه گردد. 
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