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 چکيده

مطالعة فرهنگ سازمانی تربيت بدنی جمهوری اسالمی ايران و مقايسة آن با , هدف از پژوهش حاضر
تهيه ) ۲۰۰۶(ی دنيسون هاه مپرسشنا, تای دستيابی به اهداف پژوهشدر راس. ميانگين های جهانی است

شامل , در بين جامعة پژوهش, )α = ۹۵/۰(و پايايی ) توسط استادان(شد و پس از ترجمه و تأييد روايی 
برای تجزيه وتحليل داده ها از آمار . توزيع شد, کارشناسان و مديران سازمان مورد بررسی, همة کارکنان

سازمان تربيت بدنی بر اساس مدل » شمای فرهنگ سازمانی«ترسيم . استباطی  استفاده شدتوصيفی و 
نشان داد که اين سازمان در همة ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در محدودة , دنيسون و تفسير آن

  شاخص از شاخص های دوازده گانة فرهنگ سازمانی سازمان۱۰همچنين بين ميانگين . متوسط قرار دارد
) α = ۰۱/۰ و P/= ۰۰/۰(تفاوت معناداری وجود داشت , تربيت بدنی و ميانگين سازمان های نقاط مختلف دنيا

تفاوت ) α = ۰۱/۰ و P =۰۸۴/۰(و چشم انداز ) α =۰۱/۰ و P =۰۹۷/۰(و تنها در دو شاخص يادگيری سازمانی 
ن ضعف ها و قوت های فرهنگ در نهايت نتايج اين تحقيق موجب برجسته شد. آماری معناداری يافت نشد

سازمان تربيت بدنی شده است که می تواند مديران اين سازمان را در پيش بينی نظام مند اولويت های 
 برای اجرای موفقيت آميز تکنيک ها و فرايندهای مديريت استراتژي ها تغيير و همچنين تدوين بهتر 
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 مقدمه
 مورد ٢ را به عنوان منبعی از مزيت رقابتی١فرهنگ سازمانی, بسياری از پژوهشگران

از جمله ,  امروزین هایبررسی قرار داده اند و آن را عاملی اساسی در راستای موفقيت سازما
نگ سازمانی را سيما و فره) ۱۹۹۳ (٣هاريسون). ۵, ۹, ۲۶( ورزشی دانسته اند ن هایسازما

  به طور کلی). ۲۱ (می کنداند که احساسی خاص در مورد سازمان ايجاد می دمنظری از سازمان 
فرهنگ . نقش شخصيت در فرد را ايفا می کند, ان بيان کرد که فرهنگ در هر سازمانمی تو

, ی از نظريه هادر بسيار). ۲۰(را داردکت ها حر جهت دهیاما قدرت ايجاد مفاهيم و , پنهان است
اين شخصيت سازمانی به فرهنگ سازمانی ارجاع می شود که به عنوان سيستم اشتراک 

باورها و ارزش هايی مطرح می شود که در نهايت رفتار کارکنان را شکل می دهد , معانی
سازمانی مرتبط است استراتژي های پيام و برداشت فرهنگ سازمانی به طور نزديکی با ). ۲۲(

به گفتة دنيسون و ). ۱۰(بسيار زيادی بر افرادی که در سازمان کار می کنند دارد و تأثير 
اما به طور با اهميتی , سيستم فرهنگ به آسانی قابل رؤيت و تماس نيست, )۲۰۰۵ (٤اليف

از هر قانون ديگری , قانون فرهنگ, افراد سازمان آن را به خوبی می شناسند و در سازمان ها
 ).۱۱(قوی تر است 

). ۳۰( ميالدی برمی گردد ۱۹۲۰يشينة پژوهش در زمينة پديدة فرهنگ سازمانی به دهة پ
 و طی ۱۹۲۰برای درک عملکرد سازمانی از ديدگاه فرهنگ در دهة  , نخستين تالش منظم
يافته های اين پژوهش بر اهميت فرهنگ کار گروهی و .  اتفاق افتاد٥پژوهش های هاثورن

در اين ). ۲۸(ره وری و نحوة نگرش کارکنان تأکيد می کند تأثير مستقيم هنجارها بر به
فرم هايی را برای سنجش فرهنگ سازمانی , برای نخستين بار) ۱۹۶۰ (٦مک گری گور, راستا

حاکی از ) ۱۹۸۲( ٧تحقيقات پيتر و واترمن). ۲۴(بر اساس پژوهش های هاثون پيشنهاد داد 
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زيرا فرهنگ قوی و , وی و مثبت دارندفرهنگی ق, آن است که سازمان های متعالی و برتر
سبب افزايش مشارکت کارکنان و کثرت توافق همگان بر نکات راهبردی و افزايش , مثبت

, تعهد افراد به سازمان و همسويی اهداف کارکنان و اهداف سازمانی می شود و اين مهم
يقات همچنين نتايج تحق). ۲۵(عاملی مؤثر برای افزايش بهره وری و اثربخشی است 

بيانگر اين است که فرهنگ بر عملکرد ) ۱۹۹۲ (١کاتر و هسکت, پژوهشگران دانشگاه هاروارد
نتايج , از طرف ديگر). ۲۳(سازمان و از جمله عملکرد اقتصادی اثری قوی و شگرف دارد 

در سازمان تربيت بدنی جمهوری اسالمی ايران و همچنين نتايج ) ۱۳۸۰(تحقيق اسدی 
که در بين مديران آموزش و پرورش سراسر کشور انجام ) ۱۳۸۳ (تحقيق اسدی و رهاوی

 ). ۲, ۱(بيانگر ارتباط مثبت و معنی دار فرهنگ سازمانی و بهره وری است , گرفته است
يکی از عوامل موفقيت رهبران در , امروزه شناخت فرهنگ سازمانی و هدايت و بهبود آن

در همين راستا در تحقيقی ). ۷( شوداز جمله سازمان های ورزشی محسوب می, سازمان ها
فرهنگ سازمانی و رضايت شغلی در زمينة مديريت , که به منظور يافتن ارتباط بين مديريت

 انجمن جوانان کانادا ۶۹ در دانشگاه وينسر کانادا بر روی ٢ورزش توسط واالس و ويلز
(YMCA) اجرايی بايد به اين نتيجه دست يافتند که مديران ,  انجام گرفت۱۹۹۵ در سال

تمام تالش خود را صرف توسعة فرهنگ قوی سازمانی کنند که به مؤثر بودن سازمان کمک 
 بر اهميت فرهنگ سازمانی زني) ۱۳۷۴(نتايج تحقيق زراعتی متين , عالوه بر اين). ۳۱(کند 

در تحقيق خود به اين نتيجه دست ) ۲۰۰۳ (٣کافی). ۳(در افزايش رضايت شغلی تاکيد دارد 
). ۶(همبستگی معناداری وجود دارد , که بين فرهنگ سازمانی و اثربخشی در سازمانيافت 

 نشان ) ۲۰۰۶(و دنيسون و همکاران ) ۲۰۰۷ (٤نتايج تحقيقات اسمرک و دنيسون, همچنين
هد که بهبود فرهنگ سازمانی موجب بهبود مقياس های کيفی عملکرد سازمانی از جمله می د

از سوی ديگر نتايج ). ۱۲, ۲۹(ت و رضايت کارکنان خواهد شد نوآوری و توسعة خدما, کيفيت
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نيز نشان می دهد که فرهنگ سازمانی نقش تعيين ) ۲۰۰۷ (١ی و همکارانپوهش گيلسژپ
 ). ۱۹(کننده ای در رضايت کارکنان دارد 

نظريه و چارچوب يکسانی برای بررسی و , به سبب ماهيت پيچيدة فرهنگ سازمانی
يکی جديدترين و رايج ترين مدل های شناسايی , با وجود اين, )۱۶(رد شناسايی آن وجود ندا

 است که امروزه بسياری از ٢مدل فرهنگ سازمانی دنيسون, ی فرهنگ سازمانیه گيرو انداز
سازمان ها برای شناخت ضعف ها و قوت های فرهنگ سازمانی خود و توسعة آن به اين مدل 

, ر پاية اين مدل در خارج از کشور انجام گرفته استبيشتر پژوهش هايی که ب. روی آورده اند
اما بيشتر اين پژوهش ها , اثربخشی و عملکرد سازمان ها تأکيد داردبر اهميت آن در بهبود 

تا کنون ,  خصوصی و غيردولتی انجام گرفته و اين مدل با توجه به جديد بودنسازمان هایدر 
در نتيجه با توجه به اهميت . ار گرفته نشده است ورزشی به کسازمان های کشور و سازمان هایدر 

در , و نقشی که فرهنگ سازمانی در اثربخشی و عملکرد مطلوب سازمان های ورزشی دارد
حاضر به مطالعة فرهنگ سازمانی سازمان تربيت بدنی جمهوری اسالمی ايران بر  پژوهش

 سازمان ها در بخش اساس مدل دنيسون و تعيين جايگاه فرهنگ اين سازمان در بين ديگر
راهکارهايی ,  بررسی قوت ها و ضعف های آناهای مختلف جهان پرداخته شده و در نهايت ب

در ادامه به شرح مختصر مدل فرهنگ سازمانی دنيسون پرداخته . برای بهبود ارائه شده است
 .شده است

 (DOCS) ٣پيمايش در فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنيسون
فرهنگ را ) ۱شکل (در مدل خود , تار سازمانی دانشگاه ميشيگانپروفسور رف, دنيسون

. در برگيرندة سه شاخص فعاليت مديريت است, شامل چهار ويژگی می داند که هر يک از آنها
تمرکز : اين مدل به صورت افقی و عمودی به دو نيم تقسيم شده است تا بيان کنندة ابعاد 

 ). ۱۴ و ۱۵(منعطف باشد / خارجی و ثابت / داخلی 
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 مدل فرهنگ سازمانی دنيسون. ۱شکل 
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 روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع توصيفی است که به روش ميدانی به اجرا در آمده  و در آن به 
بررسی فرهنگ سازمانی سازمان تربيت بدنی جمهوری اسالمی ايران بر اساس مدل دنيسون 

 شناخت , ی مختلف جهانبخش ها در ن هارهنگ در بين ديگر سازماو تعيين جايگاه اين ف
 . قوت ها و ضعف های فرهنگ اين سازمان و ارائة راهکار برای بهبود آن پرداخته شده است

 جامعه و نمونة آماری 
با توجه به اهداف اين پژوهش و با در نظر گرفتن شرايط مورد نياز برای تکميل 

بدنی  سازمان تربيتکارشناسان و مديران ,  نفر از کارکنان۳۰۰ل جامعة آماری شام, پرسشنامه
ی تصادفی نه گير نفر بر اساس نمو۱۶۹, ١ بود که با استفاده از فرمول کوکرانجمهوری اسالمی ايران

 . به عنوان نمونه انتخاب شدند
 ابزار جمع آوری اطالعات

بهره ) ۲۰۰۶(د دنيسون برای گردآوری اطالعات از پرسشنامة استاندار, در اين تحقيق
 و گی ها گرفته شد که به وسيلة آن فرهنگ کلی سازمان تربيت بدنی و هر يک از ويژ

 آن مورد سنجش قرار گرفت و همچنين از شمای سازمانی دنيسون برای نمايش شاخص های
با توجه به نو بودن اين پژوهش و عدم ترجمة . ابعاد کلی فرهنگ سازمانی استفاده شد

, و کسب اجازه وی) دنيسون(پس از تهية پرسشنامه از مؤلف آن ,  به زبان فارسیپرسشنامه
محتوايی پرسشنامه توسط يکی از ) اعتبار (٢روايی. پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه شد

واقع در ايالت ميشيگان  (٣مشاوران تحقيقاتی مرکز مشاورة فرهنگ سازمانی دنيسون
ديريت ورزشی و مديريت دولتی که همگی از تخصص های تن از استادان مدوازده و ) آمريکا

, پس از پاره ای اصالحات و تعديل, الزم در زمينه  آمار و روش های تحقيق برخوردار بودند
 ۳۲مطالعه ای مقدماتی بر روی ,  پرسشنامه٤برای آزمون پايايی. مورد تأييد قرار گرفت

 ۹۵/۰(از روش آماری آلفای کرونباخ آزمودنی انجام گرفت و ضريب پايايی پرسشنامة حاصل 
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=α( ,برای تشخيص فاصلة , در پژوهش حاضر. مؤيد هماهنگی درونی ابزار اندازه گيری بود
 فرهنگی سازمان تربيت بدنی با سازمان های موفق و اثربخش جهانی و برجسته کردن 

) ۲۰۰۵, ۲۰۰۶, ۲۰۰۷(از نتايج تحقيقات دنيسون و همکارانش , ضعف ها و قوت های آن
 سازمان از نقاط ۲۱۰در اين تحقيقات به بررسی ميانگين فرهنگ سازمانی . استفاده شد

مختلف جهان که اطالعات مربوط به آنها توسط مرکز مشاورة فرهنگ سازمانی دنيسون با 
اين سازمان ها از نقاط مختلف . ابزاری مشابه با ابزار اين تحقيق گردآوری شده پرداخته شد

, ايرلند, ترکيه, ژاپن, روسيه, کرة جنوبی, چين, هند, جاماييکا, ونزوئال,  کانادا,آمريکا(جهان 
, و از صنايع مختلفورزشی...) سوييس و , سوئد, آلمان, فرانسه, نروژ, هلند, استراليا, بريتانيا

, حمل و نقل, خدماتی, مالی, تجاری, آموزشی, بهداشتی و درمانی, توليدی, مخابراتی
گفتنی است که . هستند...) م خانگی و حتی سوپرمارکت ها و باغ وحش ها و لواز, داروسازی

آفريقا و ديگر نقاط جهان , اروپا,  درصد اين سازمان ها در آمريکای شمالی و بقيه در آسيا۷۴
پژوهش های خود را با حمايت مؤسسة بين , بسياری از سازمان های ياد شده. قرار دارند

 .  انجام داده اند و دارای اعتبار جهانی هستند(IMD) ١المللی توسعة مديريت
 روش تجزيه و تحليل اطالعات

طبقه بندی و رسيدن به نتايج از داده های جمع , برای تجزيه و تحليل, در اين تحقيق
, جدول, انحراف استاندارد, ميانگين, فراوانی نسبی, فراوانی(از آمار توصيفی , آوری شده

 کلية .بهره گرفته شد) آزمون تی استودنت(و استنباطی ..) .نمودارهای مربوطه و غيره 
 .  انجام گرفتExcel و SPSSعمليات ها آماری با استفاده از نرم افزارهای 

 

 نتايج و يافته های تحقيق 
جنسيت و وضعيت استخدامی آزمودنی ها را , داده های مربوط به توزيع سنی, ۱جدول

 . نشان می دهد
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٤٠

 جنسيت و وضعيت استخدامی آزمودنی ها, توزيع سنی_ ۱جدول 
 توزيع سنی 

  سال به باال۴۰  سال۴۰ تا ۳۰بين   سال۳۰تا 
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
۴۵ ۲۶ ۸۷ ۵۲ ۳۷ ۲۲ 

 جنسيت پاسخ دهندگان 
 مردان زنان

 درصد فراوانی درصد فراوانی
۹۱ ۵۴ ۷۸ ۴۶ 

 وضعيت استخدامی پاسخ دهندگان
 رسمی پيمانی شرکتی دی و سايرقراردا

۱۲% ۱۷% ۱۷% ۵۴% 

 
 هر يک از ميزان, پس از تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به فرهنگ سازمان تربيت بدنی

ويژگی های چهارگانة فرهنگ در اين سازمان به دست آمد و سپس با نتايج حاصل از پژوهش 
 ۲مقايسه شد که در جدول , تهايی که توسط ديگر محققان در سراسر جهان انجام گرفته اس

 :نشان داده شده است 
 

تأثير هر يک از ويژگی های چهارگانة فرهنگ سازمانی در سازمان تربيت بدنی و مقايسة آن با _ ۲جدول 
 سازمان های موجود در بخش های مختلف جهان

سازمان تربيت 
 بدنی ايران

سازمان 
های 
 آسيايي

سازمان های 
مريکای آ

 شمالی

سازمان های 
, اروپايی

خاورميانه ای و 
 آفريقايی

ميانگين 
سازمان ها در 
نقاط مختلف 

 جهان

 ويژگی های فرهنگ سازمانی

*Mean Mean Mean Mean Mean 
 درگير کار شدن
 سازگاری
 مأموريت
 يکپارچگی

۴۵/۲ 
۵۵/۲ 
۴۵/۲ 
۵۳/۲ 

۴۳/۳ 
۲۸/۳ 
۳۹/۳ 
۲۱/۳ 

۴۳/۳ 
۲۵/۳ 
۳۲/۳ 
۲۸/۳ 

۴۵/۳ 
۲۶/۳ 
۳۵/۳ 
۲۶/۳ 

۳۷/۳ 
۲/۳ 
۳/۳ 
۲۵/۳ 

توسط ) Min , ۵=Max=۱(ميانگين سؤاالت مربوط به هر يک از ويژگی ها و شاخص ها بر اساس مقياس پنج ارزشی  *
نمره گذاری شده و ميانگين هر يک از ويژگی ها و شاخص ها با تقسيم مجموع نمره های هر يک از آنها بر تعداد , آزمودنی ها

 . آزمودنی ها به دست آمده است
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٤١

هر يک از شاخص ميزان , ة تأثير ويژگی های چهارگانة فرهنگ سازمانیپس از محاسب
نتايج حاصل از ) ۳جدول (های دوازده گانة فرهنگ سازمانی مورد سنجش قرار گرفت که 

مقايسة اين ميانگين ها در سازمان تربيت بدنی و سازمان های مختلف دنيا که به وسيلة 
 .  خالصه شده است۳ل آزمون تی استيودنت انجام گرفت نيز در جدو

 
تأثير هر يک از شاخص های دوازده گانة فرهنگ سازمانی سازمان تربيت بدنی بر اساس مدل _ ۳جدول 

 دنيسون و مقايسة آن با ميانگين اين شاخص ها در سازمان های مختلف جهان
 سازمان تربيت بدنی ايران

)۱۶۹=n( 
ميانگين شاخص 
 ها در سازمان

های نقاط 
 مختلف دنيا

)۳۵۴۷۴=n( 

نتايج حاصل از مقايسة 
 شاخص های فرهنگ سازمانی

شاخص های فرهنگ  
 سازمانی

Percent Std.D Mean Mean 
 سطح 

 معنی داری
 نتيجه

 معنی دار ۰۰/۰ ۳۱/۳ ۷۳/۲ ۵۶/۰ ۶۳/۵۴ توانمندسازی

 معنی دار ۰۰/۰ ۴/۳ ۳۴/۲ ۶۵/۰ ۸۲/۴۶ تيم گرايی

 معنی دار ۰۰/۰ ۴۱/۳ ۵۹/۲ ۶۱/۰ ۷/۴۵ توسعة قابليت ها

 معنی دار ۰۰/۰ ۵/۳ ۶۳/۲ ۶۳/۰ ۶/۵۲ ارزش های بنيادين

 معنی دار ۰۰/۰ ۲۲/۳ ۵۴/۲ ۶۴/۰ ۸۲/۵۰ توافق

 معنی دار ۰۰/۰ ۰۳/۳ ۴۵/۲ ۶۳/۰ ۰۸/۴۹ انسجام و هماهنگی

 معنی دار ۰۰/۰ ۱/۳ ۵۱/۲ ۵۹/۰ ۱۷/۵۰ ايجاد تغيير

 معنی دار ۰۰/۰ ۳۷/۳ ۵۷/۲ ۵۹/۰ ۳۲/۵۱ مشتری مداری

 معنی دار ۰۹۷/۰ ۱۳/۳ ۶/۲ ۶۱/۰ ۵۲ گيری سازمانیياد

 معنی دار ۰۰/۰ ۴۱/۳ ۴۳/۲ ۶۹/۰ ۶۲/۴۸ استراتژيکنيت و جهت 

 معنی دار ۰۰/۰ ۴۷/۳ ۴۴/۲ ۶۶/۰ ۷۴/۴۸ اهداف مقاصد

 غير معنی دار ۰۸۴/۰ ۰۲/۳ ۵۱/۲ ۶۳/۰ ۲/۵۰ چشم انداز

   ۲۸/۳ ۵/۲ ۶۲/۰ ۰۱/۵۰ ميانگين کل
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٤٢

تصوير کلی , يک از ويژگی ها و شاخص های فرهنگ سازمانیپس از تعيين تأثير هر 
 به ۲بر اساس مدل دنيسون به صورت شکل ,  سازمان تربيت بدنی١»شمای فرهنگ سازمانی«

منعطف / بت سازمان تربيت بدنی در طيف های ثا, همان گونه که مشاهده می شود. دست آمد
تأثير اين ويژگی ها در , به عبارت ديگر. خارجی در سطح متوسط قرار نبود/ و تمرکز داخلی 

 . سطحی برابر قرار داشت و هيچکدام از اين ويژگی ها بر ديگری غالب نبود
 

 
 

 شمای فرهنگ سازمانی سازمان تربيت بدنی بر اساس مدل دنيسون. ۲شکل 
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چگیيکپار  
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٤٣

 بحث و نتيجه گيری 
به , از جمله سازمان های پويا و در حال تغيير ورزشی, در بسياری از سازمان هاامروزه 

در راستای دستيابی به عملکرد و اثربخشی بهتر پديدة فرهنگ سازمانی به عنوان اهرمی 
در اين راستا در تحقيق حاضر به شناخت فرهنگ سازمانی سازمان ). ۱۳(نگريسته می شود 

نتايج حاصل از اين . ران بر اساس مدل دنيسون پرداخته شدتربيت بدنی جمهوری اطالمی اي
به طور کلی دارای فرهنگ سازمانی متوسطی , نشان داد که سازمان تربيت بدنی, پژوهش

مأموريت و , درگير کار شدن, سازگاری(است که سطح هر چهار بعد فرهنگ سازمانی 
درگير , ثير ويژگی های مأموريتبه طوری که تأ, در آن تقريباً به يک اندازه است) يکپارچگی
عالوه .  درصد بود۶۶/۵۰, ۱۴/۵۱, ۰۵/۴۹, ۱۵/۴۹سازگاری و يکپارچگی به ترتيب , کار شدن

بر اين نتايج بررسی های مربوط به هر يک از شاخص های دوازده گانة فرهنگ نشان داد که 
 به ربوطتمامی اين شاخص ها نيز در محدودة متوسط قرار دارند که قوی ترين شاخص م

همچنين در . بود%) ۴۷(و ضعيف ترين شاخص مربوط به تيم گرايی %) ۵۵(توانمندسازی 
سازمان تربيت بدنی دارای فرهنگ ,  خارجی– منعطف و تمرکز داخلی –طيف های ثابت 

ميانه رو بود که هم از ويژگی ثبات و تمرکز داخلی و هم از ويژگی انعطاف و تمرکز خارجی و 
 . توسط برخوردار بودآن هم در سطحی م

تحقيقات انگشت شماری صورت , در زمينة فرهنگ سازمانی در سازمان تربيت بدنی
, گرفته و هر کدام از جنبة خاصی به فرهنگ سازمانی پرداخته است و در اين تحقيقات

تنها . ويژگی ها و شاخص های متفاوتی برای فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده است
تحقيق صفاری و , هش حاضر در چند بعد از فرهنگ سازمانی مشترک استتحقيقی که با پژو

 ۴۸ درصد و توانمندسازی ۵۲بعد يادگيری سازمانی , است که طی آن) ۱۳۸۶(همکاران 
 . درصد محاسبه شده که تا حد زيادی مشابه نتايج اين تحقيق است

مان تربيت بدنی مقايسة تأثير هر يک از ويژگی ها و شاخص های فرهنگ سازمانی در ساز
نشان داد که , و ميانگين اين ويژگی ها و شاخص ها در سازمان های نقاط مختلف جهان

 ۱۰به طوری که بين ميانگين , فرهنگ اين سازمان با ميانگين های جهانی فاصلة زيادی دارد
شاخص از شاخص های دوازده گانة فرهنگ سازمانی سازمان تربيت بدنی و ميانگين سازمان 
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٤٤

و تنها در دو ) P ,۰۱/۰ = α = ۰۰/۰(قاط مختلف دنيا تفاوت معناداری وجود داشت های ن
تفاوت )P ,۰۱/۰= α= ۰۸۴/۰(و چشم انداز ) P ,۰۱/۰ = α = ۰۹۷/۰(شاخص يادگيری سازمانی 
سطح متوسط رو به ضعيف هر يک از ويژگی ها و شاخص ها در . آماری معناداری يافت نشد

 توان تبيين کرد که بسياری از کارکنان از مأموريت سازمان اين سازمان را اين گونه می
و همچنين نسبت به اهداف مربوط به )  و کوتاه مدتاستراتژيکاهداف و مقاصد , چشم انداز(

آگاهی کاملی ندارند و سازمان انعطاف پذيری و توانايی ايجاد تغيير و نوآوری , بخش خود
سعة قابليت ها و مهارت های افراد سازمان توجه همچنين به تو. های سازمانی الزم را ندارد

کافی نشده و از نظرها و پيشنهادهای کارکنان و ارباب رجوع در تصميمات سازمانی استفادة 
 . چندانی نمی شود

, )۲۰۰۵(دنيسون و اليف , )۲۰۰۵ (١اين در حالی است که نتايج تحقيقات اشميت و جکسن
 که فرهنگ يک سازمان اثربخش بايد می دهدشان ن) ۲۰۰۰ (٢فيشر و آلفورد, )۲۰۰۰(فيشر 

 بنابراين ,  و آن هم در سطح مطلوبی باشدشاخص هامنعکس کنندة تمامی اين ابعاد و 
 اثربخش به احتمال زياد فرهنگ هايی دارند که سازگار اما هنوز يکپارچه و قابل سازمان های

ا در متن يک حس مشترک از ام, ند و مشارکت خوب کارکنان را پرورش می دهندبينی اپيش 
, )۲۰۰۳(کوفی, )۲۰۰۳ (٣فی و دنيسون). ۱۱, ۱۷, ۱۸, ۲۷(مأموريت انجام وظيفه می کنند 

نشان دادند که مجموعه ای از ارتباطات درونی ميان تمامی ) ۲۰۰۶, ۲۰۰۵(دنيسون و همکاران 
پايينی در يک متوسط يا , اين ويژگی ها وجود دارد و سازمان هايی که دارای نمره های باال

متوسط يا پايينی خواهند , به احتمال زياد در ديگر ويژگی ها نيز نمره های باال, ويژگی باشند
آنها . داشت که نتايج حاصل از پژوهش حاضر نيز در اين زمينه نتايج آنها همخوانی دارد

ال به احتم, نتيجه گرفتند سازمان هايی که در ويژگی های ماموريت و سازگاری ضعيف اند
از طرف ديگر  سازمان هايی که در مشارکت و يکپارچگی , کمتری رشد و توسعه می يابند

بنابراين هر کدام از . به احتمال بيشتری در کيفيت عملکرد نيز قوی خواهند بود, قوی هستند
 ). ۶, ۸, ۱۲, ۱۶(د ناين ويژگی ها اثرهای مثبت ويژه ای بر عملکرد دار
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٤٥

ز سطح متوسط تمامی ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی در با توجه به مطالب باال و ني
نياز برای بهبود در تمامی اين حوزه ها در راستای دستيابی به حداکثر , سازمان تربيت بدنی

 . عملکرد و اثربخشی ضروری است
شمای سازمانی سازمان تربيت بدنی را نمايان ساخت و موجب برجسته , نتايج اين تحقيق
وت های فرهنگ اين سازمان شد و جايگاه فرهنگ آن را در بين ديگر شدن ضعف ها و ق

ازاين رو می توان از آن به عنوان مکمل , سازمان ها در مقياس های جهانی مشخص ساخت
 ی  هااستراتژبرای ارزيابی و پيش بينی اولويت های تغيير در سازمان و همچنين تدوين بهتر 

 . ايندهای مديريت استفاده کردبرای اجرای موفقيت آميز شيوه ها و فر
 ادها ـپيشنه

با توجه به اهميت شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنيسون و افزايش عملکرد و 
اثربخشی که در نتيجه بهبود در هر يک از ويژگی ها و شاخص های اين مدل به دست می آيد 

ان هايی که در خارج از و با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق و تجربيات بسياری از سازم
پيشنهادهای , گرفته و به خوبی اثربخشی خود را ارتقا بخشيده اندکشور اين مدل را به کار 

بهبود عملکرد و , زير برای بهبود هر يک از ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی و در نتيجه
 :اثربخشی اين سازمان ارائه می شود 

  و چشم اندازهای سازمان ؛تژیاسترامطلع ساختن افراد سازمان از _ ۱
برای افزايش قابليت ها و مهارت های , برگزاری برنامه های آموزشی ضمن خدمت_ ۲

 ايدئولوژی ها و فرهنگ به عنوان بخش دائمی آموزش؛, افراد سازمان و قراردادن ارزش ها
های استراتژچشم اندازها و , همسو و مرتبط ساختن افراد سازمان با مأموريت_ ۳
به عبارتی ديگر تمامی افراد سازمان بايد توانايی الزم برای تعريف اهداف بخش خود . مانساز

 چشم انداز و اهداف سازمان باشد داشته باشند؛, به گونه ای که همسو با مأموريت
, ن به افرادی که قابليت هاياعطای پاداش و ارتقا به افراد نوآور و خالق و همچن_ ۴

 ی کاری کارکنان را افزايش می دهند؛توانمندی ها و ظرفيت ها
کاهش سلسله مراتب سازمانی و استفاده از شيوة مديريت مشارکتی و کار گروهی _ ۵

 .برای تصميم گيری و فعاليت های سازمان
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٤٦

 ر ـقدردانی و تشک
به سبب , در ايالت ميشيگان» مرکز مشاورة فرهنگ سازمانی دنيسون«از , بدين وسيله

دسترسی به اطالعات مربوط , همکاری در روا ساختن آن, ابزار پژوهشدر اختيار قرار دادن 
به ديگر پژوهش های انجام گرفته و فراهم آوردن امکان مقايسة فرهنگ سازمان تربيت بدنی 

 . تشکر و قدردانی می شود, با ديگر سازمان ها

 

 منابع و مآخذ
يران سازمان تربيت بدنی رابطة فرهنگ سازمانی با بهره وری مد). "۱۳۸۰. (حسن, اسدی .۱

 .۳۹‐۵۰صص , ۷شمارة , نشرية حرکت, "جمهوری اسالمی ايران
رابطة فرهنگ سازمانی و بهره وری مديران تربيت بدنی ). "۱۳۸۳. (رزا, حسن ؛ رهاوی , اسدی .۲

 .۲۳‐۳۴صص , ۲۰شمارة , نشرية حرکت". آموزشی و پرورش کل کشور
الگوی فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش های اسالمی در تبيين ). "۱۳۷۴. (حسن , زراعتی متين. ۳
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