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 چکیده

تا در یابند افراد از ، مطالعه فرهنگ سازمان های گوناگون همواره مورد توجه محققان بوده است

هدف از تحقیق حاضر تبیین وضعیت فرهنگ سازمانی و . چه زاویه ای به سازمان خود می نگرند

ه کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و ابعاد مختلف آن به همراه خرده فرهنگ ها در ادار

برای این منظور کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان . تعیین نقاط قوت و ضعف آن بوده است

برای بررسی فرهنگ . نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند 02استان آذربایجان غربی به تعداد 

( با روایی 2220فرهنگ سازمانی دنیسون ) پرسشنامه اطالعات فردی و پرسشنامهسازمانی از دو 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و . استفاده شد( r =02/2)قابل قبول و ثبات درونی 

نتایج تحقیق نشان داد اداره کل ورزش و جوانان در ابعاد . مدل نظری دنیسون استفاده شده است

عاد انطباق پذیری و به خصوص در گیر شدن در سازگاری و رسالت وضعیت قابل قبولی دارد و در اب

همچنین نمودار فرهنگ سازمانی منطبق با . کار نیازمند توجه و برنامه ریزی در جهت بهبود است

دیاگرام مدل دنیسون نشان می دهد که فرهنگ سازمانی در اداره کل مورد بررسی از جهت تمرکز 

ر بیشتر ثابت و غی، یث میزان انعطاف پذیریخارجی تقریبا وضعیت مشابهی دارد و از ح داخلی و

رفتار ، همچنین نتایج نشان می دهد که در سازمان مورد بررسی این تحقیق. منعطف است

کارکنان متاثر از ارزش های بنیادین سازمان بوده و فعالیت های سازمانی در آن به خوبی هماهنگ 

 . شده است

 انطباق پذیری، درگیرشدن در کار، گاریساز، ماموریت، واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی

                                                           :Ha_ameri2003@yahoo.com Email                                                         نویسنده مسئول*
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 مقدمه

نگرش به   تحول در نحوه، شکل گرفته است یامروز تیریکه در مدی از تحوالت اساس یکی

شروع به  یکه محققان و رهبران سازمان 1891سال لیتا اوا «1فرهنگ هینظر». سازمان است

 یمحققان بر رو، زمان نیاز ا شیپ. نداشتوجود ، ها کردند فرهنگ در سازمان تیاهم ییشناسا

 نگ کامالًفره و متمرکز شده بودند پیشینموجود  یتیریمد یها مدل یو بنا حیتوض، تیسند

 کیدر  فیو تعار یخاطرات جمع، انتظارات، یاساس مفروضات، ها ارزش. گرفته شده بود دهیناد

در واقع به  .شدند یها در نظر گرفته نم سازمان یاثربخش یبرا یاتیح یسازمان به عنوان اجزا

 ر آندلیل نبود اطالعات و درک صحیح از تاثیر فرهنگ سازمانی بروی سازمان و افراد حاضر د

 (. 1) می پرداختندها  عملکرد سازمان حیضو منسوخ اقدام به تو یمیاساس مدل قد محققان بر

 یدارا، مانند جوامعه زیها ن و سازمان اند افتهیشهرت « 2یسازمان جامعه» به یجوامع امروزولی 

، ههر سازمان از فلسف. شود یم گریکدیها از  آن زیکه موجب تما فرهنگ منحصر به فرد هستند

 (. 2) است برخوردار یخاص یها و هنجارها ارزش، اعتقادات

جا که هیچ بهبودی در کار سازمان ها بدون شناخت کامل و همه جانبه فرهنگ سازمانی  از آن

تا ، مطالعه فرهنگ سازمان های گوناگون همواره مورد توجه محققان بوده است، ممکن نیست

عنوان می کند که ( 2112) 3دنیسون .خود می نگرند چه زاویه ای به سازمان دریابند افراد از

 سازمان، گذار است ولی در یک محیط اجتماعیرهنگ محیطی بر فرهنگ سازمانی اثرچند ف هر

فرهنگ سازمانی یک متغیر بنابراین (. 3) های گوناگون می باشند های مختلف دارای فرهنگ

از این رو درک  ثر می گذارد ومحیطی است که به میزان متفاوت بر تمام اعضای سازمان ا

  .(4) این ساختار برای اداره سازمان و کار موثر حائز اهمیت است درست از

برخی فرهنگ . تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به عمل آمده است، در مباحث مدیریتی

برخی . بین اعضای یک سازمان مشترک استاعتقادی می دانند که  سازمانی را یک نظام

های مشترک مسلط که توسط مفاهیم نمادی چون شزاز ارای سلهلرا سازمانی فرهنگ س

شاین  برخی مانند ادگار(. 5) ، می دانندداستان ها، اسطوره ها و تکیه کالم ها منتقل می شود

فرهنگ را الگویی از مفروضات بنیادین می داند که بر اثر اندوختن از دشواری های سازگاری 

                                                           
1. Culture Theory  
2. Organizational society   
3. Denison 
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 .(6) کشف یا پرورده شده است، آفریده، ونی از سوی گروهی معینبیرونی و یکپارچگی در

اساس  برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند فرهنگ تنها راه منحصر به فردی است که سازمان بر

به عبارتی فرهنگ جنبه انسانی سازمان است که با . آن فعالیت خود را انجام می دهد

  .(2) همبستگی هدف مشخص می شود

 باور ها و، ش هازالگویی مشترک و نسبتا پایدار از ار، باید گفت که فرهنگ سازمانی طور کلیه ب

گونه  بنابراین می توان با اطمینان بیان نمود که انجام هر. اعتقادات اساسی در یک سازمان است

. تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر است

شناساندن آن به افراد سازمان و ایجاد راهکارهای ، اخت و تبیین فرهنگ سازمانیهدف از شن

 ( 9) .استمشکالت درون و بیرون سازمان مناسب برای حل 

 یشینه داخلی در راستای شناخت فرهنگ سازمانی موید آن است که از مدل ها وبررسی پ

در حوزه  استیفن رابینزل مد و ل هافستددم، مدل لتوین، الگوهای مختلف همانند مدل کویین

با بررسی تحقیقات انجام شده در موضوع فرهنگ  .(8) استفاده شده است های پزوهشی

سازمانی بر طبق مدل دنیسون در سازمان هایی هم چون شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، 

سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیز داری کشور، سازمان مدیریت صنعتی، اعضای هیئت علمی 

در تمام ابعاد چهار  های مذکور سازمانموید آنست که پزوهشها انشگاه فردوسی مشهد نتایج د

 انطباق، 3در کار شدن درگیر، (ثبات و یکپارچگی) 2سازگاری، 1ماموریت مدل مذکور گانه
ایجاد " از جمله خرده فرهنگ هابا این وجود در برخی از . دارنددر حد متوسط قرار  4پذیری

 (. 11،11،8) هستند. بهبود  بازنگری و نیازمند "اهداف و مقاصد" و "عه قابلیت هاتوس" و"تغییر

تحقیق  نحوی مرتبط با متغیرهای وهش هایی که بهژپ چند نمونه از یشینه خارجی بهپدر 

 . گردد اشاره می، هستند حاضر

 یط محیطی سازمان اثرات مثبتی براموید آن است که بهبود شر( 2112) 5پژوهش اسپنس

(. 12) انجام وظایف سازمانی نمایند برایآنان را متعهد می سازد تالش بیشتری  و ردکارکنان دا

                                                           
1. Mission 
2. Consistency 
3. involvement 
4. Adaptability 
5. Spence 
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نیز بر این نکته تاکید دارد که در اثر توسعه و بهبود منابع انسانی ( 2116) 1هارتون، سی اونجی

 (. 13) کارایی سازمانی افزایش می یابد

های مختلف اشاره بر این دارند که فرهنگ  پس از بررسی سازمان( 1885) 2دنیسون و میشرا

، سازمانی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی برای معیارهای اثربخش سازمانی مانند کیفیت

 (. 14) استرضایت کارکنان و عملکرد مد نظر 

مربیان به عنوان رهبران و »با عنوان ( 1883) 3مکلین و کرلت، تحقیقی که توسط ویز

در پیشرفت و حفظ  نقش مهمی، م گرفت حاکی از این است که رهبرانانجا «سازندگان فرهنگ

چنین مربیان تیم های ورزشی نیز به عنوان رهبر و مدیر  ایفا می کنند و هم فرهنگ سازمان

 (. 15) می توانند نقش مهمی در پذیرش و ایجاد یک ساختار فرهنگی داشته باشند

هدایت و مشارکت ، اشت که با آموزش مناسباین نتایج را در پی د( 2113) 4تحقیقات کودیبا

های آنان را افزایش داد و موجبات افزایش کارایی سازمانی را  دادن کارکنان می توان مهارت

در تحقیقات خود به ( 2113) 6و الیس و دیک( 1883) 5توماس، کولسون(. 16) فراهم ساخت

ار می کنند و مدیران سبک صورت تیمی که هایی که افراد ب این نتیجه رسید که در سازمان

 (. 12،19) رهبری مشارکتی را به کار می گیرند بهره وری سازمانی بهبود می یابد

در پژوهش خود در زمینه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در زمینه ( 1885) 7واالس و ویز
های موفق و برتر دارای یک فرهنگ  مدیریت ورزشی به این نتیجه دست یافتند که سازمان

زیرا فرهنگ سازمانی قوی و مثبت باعث افزایش سطح مشارکت کارکنان . ی و مثبت هستندقو
. گشته و کثرت توافق همگان بر روی نکات استراتژیک و افزایش کارایی را موجب می شود

مدیران عملیاتی باید تمام توان و انرژی خود را صرف توسعه و گسترش یک فرهنگ  بنابرین
 (. 18) به موثر بودن سازمان کمک کنند قوی سازمانی نمایند تا

                                                           
1. Seonghee ,Harton  
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3. Weese, Maclean & Corlett 
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7. Wallace & Weese  
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رقابتی بودن ورزش ، ه سازمان های ورزشیژبه وی، با توجه به رشد سریع تغییرات در سازمان ها
فرهنگی و تغیراتی که امروزه در  و برخوردار بودن این سازمان ها از ابعاد سیاسی و اجتماعی و

نقش فرهنگ سازمانی در ، دادن استچه بیشتر در حال رخ  سازمان های ورزشی با سرعت هر
بنابراین کمبود منابع . تر جلوه می نماید هدایت سازمان های ورزشی بیش از پیش مهم

اخص در زمینه شناخت فرهنگ سازمانی در  ورطه اطالعاتی و انجام نشدن تحقیق میدانی ب
 و( کالن فرهنگ) کل سازمان لزوم پرداختن به تبیین فرهنگ سازمانی، سازمان های ورزشی

 . را ضروری می نماید آن خرده فرهنگ های موجود در

مسئله اصلی شناخت ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی در اداره کل ورزش و ، حاضردر پژوهش 
جوانان استان آذربایجان غربی است تا با ترسیم سیمای فرهنگ سازمانی در این اداره کل و 

افرادی که نقش ی در اختیار مسئوالن و اطالعات مفید، نشان دادن نقاط قوت و ضعف آن
چه بهتر و ثمربخش  جهت مدیریت هرکلیدی در تصمیم گیری های سازمان مذکور دارند در 

 : تبیین نمودبدین ترتیب سوال اصلی تحقیق را می توان چنین . تر قرار گیرد

رزش و اداره کل ودر  ها به همراه خرده فرهنگ وضعیت فرهنگ سازمانی و ابعاد مختلف آن
 چگونه است و نقاط قوت و ضعف آن چیست؟جوانان استان آذربایجان غربی 

 وهشژروش پ

وهش از نوع توصیفی و پیمایشی است و ژروش انجام تحقیق با توجه به موضوع و اهداف مورد پ
تحقیق حاضر از لحاظ استفاده ، به عالوه. گردآوری اطالعات به صورت میدانی انجام شده است

و  پیمانی، قراردادی، رسمی) ماری این پژوهش کلیه کارکنانآجامعه . اربردی استک، از نتایج
اداره کل ورزش و جوانان مرد  کارشناسان مسئول و کارکنان زن و، اعم از کارشناسان( شرکتی

حجم نمونه در . بودنفر ( 21) تعدادبه با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم استان آذربایجان غربی 
نمونه ) و به صورت تمام شمار انتخاب گردیده است ماری برابر استآعه این پژوهش با جام

 . در این تحقیق از دو نوع پرسشنامه استفاده شد(. گیری هدفمند

گی های فردی مانند ژاین بخش شامل چهار سوال است که وی بخش اول اطالعات فردی:( الف
 . ی کندگیری م میزان تحصیالت و رشته تحصیلی را اندازه، جنسیت، سن

1 (2112) پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون( ب
DOCS:  

                                                           
1. Denison Organizational Culture Survey  
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جدید بودن این مدل نسبت به ، شاخص های اندازه گیری به دلیل ارایه کاملاین پرسشنامه 
تر  از همه مهم کاربرد آن در تمام سطوح سازمان و، سایر مدل های فرهنگ سازمانی

کامل ویژ گی های فرهنگ سازمانی در  یمترسبرخورداری این مدل از نمودار گرافیکی به جهت 
خرده فرهنگ گانه  12 نیز نشان دادن سطوح میزان انعطاف و خارجی و دو بعد تمرکز داخلی و

 . پژوهش حاضر استفاده شددر به عنوان ابزار اندازه گیری  (8) ها

اعمال کلیه و بعد از  با افراد خبره مشورت شد( روش روائی محتوا) برای قابلیت روائی پرسشنامه
های جامعه آماری  گیژی پیشنهادهای اصالحی و تغییرات ضروری برای مطابقت با شرایط و

 . از آن استفاده شد تحقیق

و در مولفه  92/1روش آلفای کرونباخ  بامطالعه مقدماتی  در فرهنگ سازمانی پایایی پرسشنامه
، 281/1، 816/1 رتیب مقادیرماموریت به ت، سازگاری، انطباق پذیری، های درگیر شدن در کار

 . نشان دهنده پایائی زیاد و قابل قبول است که بدست آمد 286/1، 289/1

توسط قربانی و  قبال( فرهنگ کالن) دنیسون پرسشنامه فرهنگ سازمانی در ضمن پایایی
  .(21) یده استدگزارش گر( 85/1)، (1399) همکاران

 مشتمل بر سواالتی، ن استفاده شدآحاضر از  دنیسون که در تحقیقفرهنگ سازمانی پرسشنامه 
فرعی  مولفه های اصلی و صورت طیفی وه است که پاسخ دهنده ب ارزشی لیکرت 5با مقیاس 

 در تجزیه ورا انتخاب می کند.  موافق کامالً و، موافق، متوسط، مخالف پاسخ های بین کامالً
با توجه به این نمرات  می شود و داده 5تا  1به هر پاسخ به ترتیب نمراتی بین ، نآتحلیل 

بیانگر  5عدد . است 5تا  1میانگین هر بعد اصلی و فرعی تعیین می گردد که عددی بین 
بیانگر بدترین وضعیت برای  1فرهنگ مربوطه در سازمان و عدد  بعد بهترین وضعیت برای

ن مطلوب آاز  متوسط و نمرات باالتر 3نمرات ، در تحلیل این نمرات. نظر استد مور یفرهنگ
 . ارزیابی می شود

تمامی تجزیه و . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی استفاده شده است

 . گرفته است صورت Ver. 19 IBM SPSS تحلیل اطالعات پژوهش حاضر تحت برنامه
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 نتایج

  :آورده شده است( 1) گی های جمعیت شناختی نمونه های آماری درجدولژوی

 

. ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و 3جدول 

 فراوانی آن ها
 درصد فراوانی سطوح متغیر ها متغیر های جمعیت شناختی

 رشته تحصیلی
 2/15 11 تربیت بدنی

 3/94 58 غیر تربیت بدنی

 تحصیالت

 8/32 23 دیپلم

 6/9 6 فوق دیپلم

 4/51 36 سیکارشنا

 1/2 5 کارشناسی ارشد

 سن

31-25 12 1/12 

36-31 24 3/34 

42-32 15 4/21 

49-43 12 3/24 

54-48 2 8/2 

 جنس
 2/65 46 مرد

 3/34 24 زن

 

 امتیازات مربوط به مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی-الف

 

 . مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی1شکل  
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در اداره کل ورزش و جوانان استان را میانگین ابعاد مختلف فرهنگی سازمانی ، 2جدول شماره 
انطباق ، 91/2ماموریت با ، 12/3این اساس بعد سازگاری با  بر. آذربایجان غربی نشان می دهد

 . بیشترین تا کمترین امتیازات را کسب نموده اند 49/2در کار با  شدن در گیر و 52/2پذیری با 

 ین امتیازات مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی. میانگ2جدول 

 مولفه های اصلی میانگین عددی انحراف استاندارد

 ماموریت 91/2 51/1

 سازگاری 12/3 42/1

 درگیرشدن در کار 49/2 42/1

 انطباق پذیری 52/2 46/1

 

 رگانه فرهنگ سازمانیابعاد چها خرده فرهنگ هایزات مربوط به امتیا-ب

 
 رهنگ های ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی. خرده ف2شکل 

میانگین امتیازات خرده فرهنگ های ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی را نشان  ،3شماره  جدول
 شاخص هماهنگی و، مقاصد در بعد رسالت شاخص اهداف و، 3اساس جدول  بر. می دهد
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شاخص روابط در کار و  شدنگیرشاخص تیم سازی در بعد در، پیوستگی در بعد سازگاری
گانه به خود محیطی در بعد انطباق پذیری بیشترین امتیارات را از میان شاخص های دوازده

 . اختصاص داده است

 . میانگین امتیازات خرده فرهنگ های ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی1جدول 

 ابعاد چهارگانه خرده فرهنگ ها  میانگین عددی انحراف استاندارد

 وجهت استراتژیک گرایش 95/2 63/1
 

 ماموریت
 چشم انداز 68/2 59/1

 اهداف ومقاصد راهبردی 98/2 69/1

 ارزش های بنیادین 91/2 61/1
 

 سازگاری
 توافق 12/3 56/1

 هماهنگی وپیوستگی 14/3 61/1

 تیم سازی 23/2 66/1
 

 درگیرشدن در کار
 توسعه قابلیت 12/2 59/1

 توانمند سازی 59/2 64/1

 ایجاد تغییر 51/2 54/1
 

 انطباق پذیری
 روابط محیطی )مشتری گرایی(  63/2 61/1

 یادگیری سازمانی 43/2 56/1
 

 

( 3نمودار شماره ) داده های جدول فوق بر نمودار گرافیکی مدل دنیسونپیاده سازی هنگام به 
بایجان غربی یک شمای کلی از وضعیت فرهنگ سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذر

 . آیدبدست می 
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 . شمای کلی فرهنگ سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی1شکل 

 

نگاهی به این نمودار نشان می دهد که اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به 

وضعیت قابل قبولی دارد و در ابعاد انطباق ماموریت ی و در ابعاد سازگار، لحاظ فرهنگ سازمانی

. پذیری و به خصوص در گیر شدن در کار نیازمند توجه و برنامه ریزی در جهت بهبود است

چنین نشان می دهد که فرهنگ  فرهنگ سازمانی منطبق با دیاگرام مدل دنیسون هم 3 نمودار

وضعیت مشابهی دارد  خارجی تقریباً اخلی وسازمانی در اداره کل مورد بررسی از جهت تمرکز د

 . ر منعطف استبیشتر ثابت و غی، و از حیث میزان انعطاف پذیری

 بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی 

 مشارکت اساس چهار بعد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون بود که بر نظری با رویکرد

صور ت ( ماموریت) انطباق پذیری و رسالت، (ثبات و یکپارچگی) سازگاری، (در کار شدندرگیر)

اساس نتایج تحقیق وضعیت ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی در اداره کل مورد  بر. فتذیرپ
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به عنوان  نشان می دهد که بعد سازگاری تحقیق نتایج. ارزیابی می گرددبررسی در حد متوسط 

در فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان  غالببعد  ،ی از ابعاد فرهنگ سازمانییک

رفتار ، مورد بررسی این تحقیق سازمانبدین ترتیب باید گفت که در . آذربایجان غربی است

به خوبی  آنکارکنان متاثر از ارزش های بنیادین سازمان بود و فعالیت های سازمانی در 

، دلیل قوی بودن در این بعد از ابعاد چهارگانه مدل دنیسونه ب و در واقع هماهنگ شده است

می باید قوی و متمایز  رافرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی 

ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی  بعد رسالت یا ماموریت به نوعی مهمترین بعد از. قلمداد کرد

 بر. که درک بهتری از اهداف و در جهت حرکت خود داشته باشد است رسازمانی موفق ت است و

اساس پژوهش حاضر از این بعد نیز اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در 

و می توان اذعان نمود که وضعیت  قرار دارد یقابل قبول متوسط و نزدیک به حدوضعیتی 

همخوانی ( 2113) دیک والیس و( 1883) ماستو، موجود در سازمان با یافته های کولسون

. اق و در گیر شدن با کار وضعیت به حد کافی مطلوب نیستبیعنی انط دیگر در دو بعد. دارد

که از حد متوسط کسب نموده است  یین ترانتایج نشان می دهد سازمان مورد بررسی امتیازی پ

این وضعیت پیش آمده در . ر استدر این بین امتیاز بعد در گیر شدن با کار از همه پایین ت

نا ( 2113) و کودیبا( 2114) هارتون، اونجی و( 2116) سازمان با نتایج یافته های اسپنس

اداره کل ورزش و جوانان توان چنین عنوان کرد که  دالیل احتمالی آن را می. همسو است

کره خود به یوی از پنان به عنوان عضآدر توانمند سازی کارکنان و جذب استان آذربایجان غربی 

ولیت در قبال ئمس و حس مالکیت و ئی از مجموعه احساس کنندزنحوی که کارکنان خود را ج

 . مدیران را می طلبد ین امر توجه متولیان وا هدارای ضعف است ک، نمایندمجموعه 

نیز امتیاز کسب شده اندکی پایین تر از حد  پذیری یعنی انطباقچنین در بعد دیگر  هم

در توجیه احتمالی . همخوانی ندارد( 1885) دیز که با نتایج تحقیقات واالس وین است میانگ

بدین  .توجه بیشتر است نیازمند برنامه ریزی و مورد مطالعه سازماننمود که  اذعانآن می توان 

پارچگی درونی و هم به انطباق پذیری بیرونی توجه بیشتری یکبه  هم که این مجموعه باید معنا

الزم برای تامین هر چه بیشتر نیازهای  تغییراتضروری است که  بعددر این . باشدداشته 

ی خود عضاتوسعه توانایی های ا به تشویق خالقیت و شده وپیش بینی از قبل ،مجموعه 

بپردازد و روابط بیرونی خود را با سازمان ها و مجمو عه هایی که دارای هدف های مشترک و 

 . بهبود بخشد، هستند هم راستا زمینه های کاری مشابه یا
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مورد  فرهنگ سازمانی در مجموعه، با توجه به محور های عمودی و افقی دیاگرام مدل دنیسون

به  زمان تقریباًایعنی س ؛خارجی تقریبا وضعیت مشابهی دارد بررسی از جهت تمرکز داخلی و

بیشتر تمایل به ثبات  ،ثابتـ خارج به یک میزان توجه دارند و در طیف منعطف  محیط داخل و

 مکلین و کرلت، ویز اتنتایج تحقیق موید نیزاین یافته به عبارت دیگر . و عدم انعطاف دارد

 . است( 1885) مشیرا دیدگاه دنیسون و و( 1883)

 کهنتایج پژوهش حاضر و یافته های تحقیقات مشابه در این زمینه مبین این است جمع بندی 

رفتار با ثبات آنان را در راستای  کارکنان تاثیر می گذارد و نیزهای  فرهنگ سازمانی بر نگرش

ورزشی  مدیران به شناسایی فرهنگ سازمانیبنابرین . ماموریت های سازمانی تقویت می نماید

 قوت آن نقاط از سازمان بر حاکم یفضا به نسبت کامل دید و آگاهی با تا خواهد کرد کمک

با این (. 11) نمایند پیش بینی را الزم اقدامات و ابیرتد، ضعف نقاط یبرا و نموده استفاده

شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم در اولویت فعالیت سازمان های  اوصاف

، و آشنایی با ویژگی های آن گچون با شناخت دقیق و درست این فرهن .ورزشی قرار دارد

 میان مدت و بلند مدت خود را، مدت د برنامه های کوتاهنمدیریت سازمان های ورزشی می توان

سامان داده و خود را برای رویارویی با محیطی سرشار از تحول و رقابت آماده کنند و احتمال 

متعاقب آن و  افزایش دهندرقابتی خود را در مقایسه با سازمان های مشابه موفقیت و مزیت 

در ، ص های زیر مجموعه آنتوام با شاخفرهنگ سازمانی ابعاد  هت توسعه تک تکجزمینه را 

را خواهد بهره وری سازمانی  که این امر موجبات افزایش مهیا نمایندبین کارکنان سازمان 

های  سازمان از سوی از این طریق زمینه های رشد و گسترش ورزش کشوربه طور کلی  داشت.

 . گرددمی  فراهم( مورد انتظاربهره وری ) برای آحاد جامعه به طور مطلوب متولی این امر
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