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 چکیده
وهش روش پژ. بودهای ورزشی ایران بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی فدراسیون ،هدف از پژوهش حاضر

 دراسیوناز کارشناسان ف نفر 253استفاده شد و  گیری هدفمندروش نمونه. از استپیمایشی مطالعات و از نوع  توصیفی

. روایی پرسشنامه به وسیله خبرگان بررسی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ تأیید پاسخ دادندنامه به پرسشورزشی 

های توان استنتاج کرد که فرهنگ موجود در فدراسیونهای فرهنگی میرخمیانگین نیم داد بر مبناینتایج نشان . شد

های رخگیری در سایر نیمو این جهت ردداای تمایل بیشتری مراتبی و طایفههای سلسلهعمدتاً به سمت فرهنگ ،ورزشی

های ورزشی منظور ایجاد یک فرهنگ قوی در فدراسیونبه که شودگیری مینتیجهطورکلی، به. بودتر رنگفرهنگی کم

-تی و بازار را به موازات آنهای موجود از قبیل موقسایر فرهنگ ،ایمراتبی و طایفههای سلسلهتوان با حفظ فرهنگمی

 ها تقویت کرد.
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 مقدمه
در مطالعات و  برجسته ۀیک حوز ۀمثاببه بعد به (1980) طور مشخص از دهۀبه 1فرهنگ سازمانی

توجهی از توجه قرار گرفته است. درابتدا، تعداد قابلزمان و مدیریت موردنظریات مربوط به تئوری سا

از نگاه مدرنیستی حاکم بر جریان غالب تئوری سازمان به  2شاین پژوهشگران نظیر هافستد و

 . این افراد معتقدکردند اعمالبه این مقوله را ای موضوع فرهنگ سازمانی نگریسته و توجه گسترده

کنترل رفتارها،  برایابزاری  عنوانتوان از آن بهمی ه کارکردگرایانه نسبت به فرهنگگابا ن که ندهست

بر این باور هستند  ؛لذا در سازمان استفاده کرد و دستیابی به عملکرد بهتر ترویج رفتارهای مطلوب و

و  (. نقش116، 1386رعنایی کردشولی و قرآنی، ) در سازمان مدیریت کرد بایست فرهنگ راکه می

 ۀوسیلبه 3"اثربخشی سازمانی"عنوان تری تحتابتدا در قالب کلی اهمیت فرهنگ سازمانی

کاتر و  ،بیان شد و سپس (3198) 5و دیل و کندی (3198) 4پیتر و واترمنپژوهشگرانی نظیر 

 ضرورت نیز کید بر اهمیت تناسب بین سازمان و محیط پیرامون آن و أ( با ت1992) 6هسکت

مطالعه و شناخت فرهنگ  ۀخصوص نحودر .این مفهوم را توسعه دادند سازمانپذیری انطباق

 در مباحث مربوط به استفاده از اجماع نبوداندکی وجود دارد. این  بین پژوهشگران توافقسازمانی 

ان مشاهده است. برخی از پژوهشگرخوبی قابلهای کمی بهمقابل پژوهشهای کیفی درپژوهش

ارزش انگارانه و کمهای کمی بسیار تصنعی، سادهروش ،طالعات فرهنگیند که در مهست معتقد

 یک سازمان را مشخص نمایند های اساسی حاکم برها و ارزشتوانند مفروضهو نمی هستند

 (. 189، 1985، 7النبرگ)

 های ورزشی در هرسازمان ۀدهندمعتبرترین نیروهای سوق ،مدیریتکردن و سازماندهی، اداره امروزه

، یا سازمان ورزشی محلیو  برای یک فدراسیون ورزشی، باشگاه، لیگ حقیقت،در .باشندمی کشور

به باالترین سطح کارایی و  ها بتوانند هماهنگ عمل نمایند تا این نهادکاملا بایست میاین سه عامل 

      اصلی ۀهای ملی، هستدست پیدا کنند. فدراسیون آمدهوجودحل مشکلت به اثربخشی در

 هاآن المللی ورزش مربوط به خود در کشورهای ملی المپیک و نماینده فدراسیون بینکمیته

رین تمهم ،ایثر و مدیریت حرفهؤم ۀصورت سازماندهی مناسب، ادارشوند. این نهادها درمحسوب می

 ۀیفوظهای ورزشی فدراسیوندیگر، سوی. ازباشندمیخود  در کشور عامل اصلی پیشرفت ورزش

                                                           
1. Organizational Culture  

2. Hofstede & Schein 

3. Organizational Effectiveness 

4. Peters & Waterman   

5. Deal & Kenedy 

6. Kotter & Heskett 

7. Lundberg 
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عهده دارند. به موجب سطح ملی بر را درمدیریت ورزش مربوط به خود نمایندگی، ترویج و سنگین 

کدام جهت مربوط به خود بوده و هر ۀمتولی اصلی ورزش در رشت ،های ورزشیقانون، این سازمان

هی توجه به اصول اساسی، نظم کاری، مدیریت کارآمد و سازماند ،های معمول خوداجرای فعالیت

 های ورزشیفدراسیونبراین، علوهدهند. نظر قرار میدادن و تبلیغات را مدآگهی و مند رویدادهانظام

و  راد، مشاجرات ورزشی، مسائل حقوقیدر رفع تعارضات بین افتوانند نقش بسیار مهمی را می

اثربخشی و  لارتقای مسائلی از قبیمنظور فرهنگ سازمانی کارکنان خود ایفا نمایند. به ۀتوسع

  ۀحوز در شناسیمرتبط با انسان ۀو شناخت پدید مدت سازمانیعملکرد، نیل به اهداف بلند

، 1کامرون و کوئین) باشدمیاهمیت حائز فرهنگ سازمانیثر ؤتوجه به عامل م های ورزشی،سازمان

2006 ،75 .) 

توان از یل ضرورت آن میدال به ،های ورزشیمنظور بررسی فرهنگ سازمانی فدراسیونبههمچنین، 

 توسط کویین و رورباخبار ، اولین2"های رقابتیچارچوب ارزش"های جدید از مدل میان مدل

استفاده مورد یک رویکرد کمیبا استفاده از فرهنگ سازمانی  ۀچوبی برای مطالعچار ۀمثاببه (1981)

ارزش گردد. مدل نی را موجب میهای فرهنگ سازماگیری و بسط سازهاندازه ،قرار گرفت. این مدل

-به ریزی(برنامه و وریپذیری، پایداری، بهره)انعطاف معیارهای خاصداشتن تواند با می های رقابتی

مختلفی  هایپژوهش ده قرار گیرد.استفابرای ارزیابی اثربخشی سازمانی موردچارچوبی نظری  عنوان

های به بررسی اثربخشی سازمانی در فدراسیوندر داخل و خارج از کشور با استفاده از این مدل 

اثربخشی  (1391) و همکاران عیدی با استفاده از این مدل، مثال،عنوان؛ بهورزشی پرداختند

به  (1392) و همکاران اکو ابراهیمرا بررسی کردند،  های ورزشی جمهوری اسلمی ایراندراسیونف

بررسی نیز ( 2006) 3شیلبری و موری و اختندپرد های ورزشی عراقاثربخشی فدراسیونسنجش 

، مدل مذکور برای دیگرسوی. ازرا در دستور کار قرار دادندهای ورزشی استرالیا اثربخشی فدراسیون

کار گرفته شده منابع انسانی به ۀو توسع اثربخشی، تغییر، فرهنگ سازمانیرهبری، های نقش ۀمطالع

نشان داد در پژوهش خود ( 2010) 4چویهمچنین،  .(3861،611)رعنایی کردشولی و قرآنی، است

و تجارت  مدیریت، آموزش مانندهای مختلفی در زمینه های رقابتیمدل چارچوب ارزش از که

 نظر کویین و از. توجه قرار نگرفته استمورد چندانصنعت ورزش  زمینۀ، اما در است استفاده شده

-شایان. شودمدل مهم علم مدیریت محسوب می 50ی از یک ۀمثابمدل مذکور به ،(1199) 5اسپیرتز
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-استفاده برای ارزشترین رویکردهای مورداز موفق های رقابتیمدل چارچوب ارزشاست که  ذکر

در سطوح  زبان مشترک بین افراد یک ذهنیت و ایجاد در ترین مزیت آن، تواناییمهمآفرینی بوده و 

 ۀهای اثربخشی سازمانی ریشه گرفته و بر نحواز مدل ن مدلای ،همچنین .باشدمیمختلف سازمانی 

 دارد.  کارکرد سازمان تمرکز

های ورزشی دانشگاهی ( در پژوهشی به ارزیابی فرهنگ سازمانی سازمان2010) 1شرودرهمچنین، 

محیط  کید برأت )برنامه و اهداف(، بر فرهنگ آموزشی مشتمل "فرهنگ سازمانی"مدل  و پرداخت

که  را ارائه دادمدار و هدایت هواداران( و ها)رسانه ، محیط بیرونیکارکنان( و هافرهنگخرده) داخلی

 ها بود.  کید بر محیط داخلی و بیرونی بیشتر از سایر بخشأاهمیت تدر آن، 

های مدیریت تعارض در بین مدیران فرهنگ سازمانی و سبک ۀبه بررسی رابط نیز (2012مهر )کیانی

پرداخت. نتایج حاکی از آن بود که بین فرهنگ سازمانی  های ورزشی مازندرانسان سازمانو کارشنا

 تنهاو  ردرابطه وجود ندا رقابت و همکاری انسجام، سازش،های یعنی سبک ؛با ابعاد مدیریت تعارض

 .شودمشاهده میمعکوس  ۀبین سبک اجتناب با فرهنگ سازمانی رابط

های رقابتی اشاره چارچوب ارزشکارایی باالی مدل بر علوه (2006) یشیلبری و موربراین، علوه

 های مدیریتی درهای نقشتفاوت ها وبررسی شباهت ثری درؤابزار تشخیصی م ،نمودند که این مدل

 دارای چهار ،های رقابتیارزشمدل که معتقد است  (2010) چوی. سطوح مختلف سازمانی است

 های فرهنگی دررخکه برای تشکیل نیم استمراتبی( سلسله و ی، بازارای، موقت)طایفه فرهنگ عمده

انواع ارزیابی،  ای درگسترده شکلبه این مدل. است های مختلف سازمانی فرض شدهموقعیت

هایی که رویکرد و های فرهنگی، فرضیات، تفاسیرمبنای ارزش های فرهنگ سازمانی برتجانس، قوت

 ابزارها و نظریدو بعد  ۀبر پای استفاده قرار گرفته است. این مدلمورد اندکردهمشخص  ها راسازمان

 از نوع فرهنگ عمده را چهار که دآوروجود میرا به بعد این دو استوار بوده و 3اهداف و 2هاروش

فرهنگی  هایارزش به های رقابتی با توجه، فرضبعد این چهار . دردهدنشان می 4های فرهنگیارزش

 دنتوامی های کمیروش استفاده از تحلیل ادراکات کارکنان سازمانی ووتجزیه .اندن داده شدهنشا

از قبیل فرهنگ  نوع فرهنگی چهار مطابقت آن با گواه بر وتعیین نمایند  های یک سازمان راویژگی

  .باشد مراتبی، بازار و موقتیای، سلسلهطایفه
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این  مربوط به منابع انسانی است و داشته و رون سازمان تمرکزبه د 1ایفرهنگ طایفهبراین، علوه

 نیز 2باشد. فرهنگ موقتیانسجام گروهی می و وفاداری کارکنان، تعهد ارتباط با ارزش فرهنگی، در

 و بودهنفعان بیرونی متمرکز رضایت ذی بر ،ریزی گردیدهطرح تغییر پذیری ونوآوری، انعطاف بر

های ارزشنیز شامل:  3. فرهنگ بازارباشدمیتنوع  رشد، خلقیت و کب ازهای فرهنگی آن مرارزش

 این نوع ارزش فرهنگی، حفظ مزیت رقابتی و در و شودمیوری، عملکرد، تحقق اهداف و توفیق بهره

فرهنگی  چهار بعددیگر از  ۀگون 4مراتبیفرهنگ سلسلهدرنهایت، اهمیت دارد.  بازار برتری در

گردش  کارایی درونی، یکنواختی، هماهنگی، ارزشیابی وبر  بوده و رقابتی هایچارچوب ارزش

 . (2009،679، 5یگئورگ)دارد  مطلوب کارها تمرکز

برعهده های ورزشی را رشته ۀکه ادار ؤسسات عمومی غیردولتی هستندهای ورزشی، مفدراسیون

  ها از اهداف آن وکنند می ورزشی فعالیت ۀصلح در هر رشتباالترین مرجع ذی ۀمثابو به دارند

مناسب برای  ۀایجاد زمین و به ترغیب اقشار مختلف جامعه به حفظ سلمتی و تندرستی توانمی

وان توانمند ورزش کشور بازعنوان به اهرشد و پرورش استعدادهای ورزشی اشاره نمود. این سازمان

             های خود دخالت دارندمجموعهگذاری و ارزیابی عملکرد زیرو در سیاست عمل نموده

فرهنگ سازمانی در  ۀشده در حوزهای انجامپژوهش با توجه به این که اکثر (.89،1389سجادی،)

های ورزشی کشور در سازمان ورمذک ۀزمین چندانی در مطالعاتو  های صنعتی انجام گرفتهمحیط

- نبودو تبر مع رو، فقدان ابزارایناز ؛دباشبه این موضوع  اندکگر توجه که بیان صورت نگرفته است

عدم نیز های فرهنگ سازمانی و توسعه و شناخت نقاط قوت و ضعف منظوربه الگویی مناسب

   مشکلتی اساسی مطرح  عنوانبه ،های ورزشیی فرهنگی حاکم بر فدراسیونهاارزش شناخت

تواند در ارتقای می فرهنگ سازمانی به موضوع ارزیابی پرداختنآن است که دیگر  ۀلأمس. باشندمی

پژوهش حاضر در نظر براین، بنا ؛شودهای ورزشی مفید واقع وری و عملکرد فدراسیوناثربخشی، بهره

های ورزشی ایران بر مبنای مدل ی فرهنگ سازمانی فدراسیونهاالگو چگونگی توازن به تعیین دارد

  .بپردازد های رقابتیچارچوب ارزش
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 پژوهش شناسیروش
بر تدوین  میدانی و مبتنیمطالعات و از نوع  بوده توصیفی ،اساس ماهیت آنبر پژوهش حاضرروش 

 ۀشامل کلی آنآماری  ۀجامع. باشدمیهای ورزشی الگوهای طرح فرهنگ سازمانی در فدراسیون

ق اعضای منظور اطلع از آمار دقیبهو زمینه ایندر. های ورزشی کشور بودکارشناسان فدراسیون

حضوری به امور مجامع  ۀهای ورزشی، با مراجعویژه تعداد کارشناسان فدراسیونها و بهفدراسیون

به این نتیجه رسیده شد که از مجموع  بدنی جمهوری اسلمی ایرانها در سازمان تربیتفدراسیون

سمت  باکه نفر  703های مختلف، تعداد فدراسیون ورزشی با سمت 52نفر شاغل در  1700

آماری  ۀعنوان جامعتوانند بههای ورزشی مشغول به فعالیت هستند میکارشناس در فدراسیون

 ،ای بود. ابتداطبقه ـ گیری در پژوهش حاضر، تصادفیمحسوب شوند. روش نمونه پژوهش

های ورزشی کارشناس و باالتر بودند به دو طبقه )فدراسیون 20های ورزشی که دارای فدراسیون

 پنجتعداد  ،های انفرادی( تقسیم شدند. سپسهای ورزشی رشتهفدراسیون و ای تیمیهرشته

فدراسیون  پنجهاکی( و  و های ورزشی تیمی )فوتبال، والیبال، هندبال، بسکتبالفدراسیون در رشته

صورت تصادفی رانی( بهقایق و برداری، کشتی، تکواندو، جودوهای ورزشی انفرادی )وزنهنیز در رشته

کل، یس، دبیرئرئیس، نایبصورت تصادفی از بین کارشناسان )رنفر به 253 نهایت،نتخاب شدند. درا

. در این پژوهش، گشتندهای ورزشی نمونه انتخاب کارشناسان فنی( فدراسیون و هامدیران کمیته

افرادی هستند که حداقل دارای مدرک  ۀهای ورزشی، مجموعمنظور از کارشناسان فدراسیون

وقت، صورت تمامبه ههای ورزشی مربوطارشناسی بوده و یا پست کارشناس دارند و در فدراسیونک

 .باشندمیهای تخصصی مشاوره ۀمشغول به فعالیت و ارائ

فرهنگ  ۀشداستاندارد ۀنامهای فردی و یک پرسشویژگی ۀنامدر این پژوهش از یک پرسش

های شناختی و ویژگیمشخصات جمعیت: ردی شاملهای فویژگی ۀنامسازمانی استفاده شد. پرسش

خدمت  ۀها مانند سن، جنس، سطح تحصیلت، محل خدمت، پست سازمانی و سابقشغلی آزمودنی

 ارزیابی فرهنگ سازمانی 1ۀناممنظور سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی از پرسشبود. همچنین، به

اساس مقیاس که بر باشدمیسؤال  24دارای  نامه( استفاده شد. این پرسش1999) کامرون و کویین

 شود. گیری میاندازه امتیاز( پنجامتیاز و کاملا موافقم  یک)کاملا مخالفم پنج ارزشی لیکرت 

استاندارد چهار نوع فرهنگ سازمانی از  صورتسؤالی آن است که به 24های دیگر این ابزار ویژگی

  تمامی سؤاالت همچنین، سنجد. ای را میو طایفه مراتبی، بازار، موقتیقبیل فرهنگ سلسله

ها یکی را انتخاب دهندگان از میان آنبودند تا پاسخ ایگزینهچندبسته و  ها از نوعنامهپرسش

گو با سرعت و سهولت بیشتری جواب ند که پاسخاهای طراحی شدگونهها به، پاسخحقیقتنمایند. در
                                                           
1. Organizational Cculture Assessment Iinstrument  
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منظور بررسی بهبراین، علوه شود.راحتی انجام ها نیز بهخراج دادهنظر را انتخاب کند و استمورد

 ه،نامه از نظرات متخصصین استفاده شد و برای تعیین روایی سازروایی صوری و محتوایی پرسش

ییدی نشان داد أهای برازش مدل تحلیل عاملی تییدی به اجرا درآمد. شاخصأمدل تحلیل عاملی ت

 ،همچنین .دارد باالییروایی  ،رای اعتبار بسیار باالیی هستند و تفسیر نتایجدا پژوهشهای سازهکه 

 ۀدهنددست آمد که نشانبه( α=88/0)معادل  فرهنگ سازمانی ۀنامضریب آلفای کرونباخ پرسش

از  پژوهشگرنامه و اطمینان . با توجه به پایایی باالی پرسشباشدمینامه پایایی باالی این پرسش

  نامه برای اجرای نهایی آماده شد. راهنما، پرسش ۀالعمط ۀنتیج

 ها در سازمان ها از طریق هماهنگی با امور مجامع فدراسیونآوری دادهجمع همچنین، جهت

با همکاری گروهی  پژوهشگرانها، های ورزشی و متعاقب آن کارشناسان آنبدنی و فدراسیونتربیت

و پس از شرح مختصر  کرده های مربوطه مراجعهسازمان به ،صورت حضورییا بهو از کارشناسان 

   ها، ها همراه با واگذاری زمان کافی به آننامهتکمیل پرسش ۀو نحو پژوهشمورد اهداف در

. این گشتآوری جمعنظر، شدن زمان موردو پس از سپری گردید توزیعها میان آنها نامهپرسش

صورت طول انجامید. این فرایند بهلف و نزدیک به سه ماه بهمخت هایزماندر از پژوهش مرحله 

انتخاب  ۀمورد نحوهای متعدد درهای ورزشی انجام شد. پس از بررسیحضوری در محل فدراسیون

های حاصل دادههمچنین، . گردیدآوری نامه جمعپرسش 253 ،نهایتدر ،هانمونه و دسترسی به آن

ترسیم نمودار نیز ، توصیف میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و میپل 1افزارنرم ۀوسیلاز پژوهش به

ابزاری  میپلافزار نرم. تحلیل قرار گرفتومورد تجزیه های ورزشیتوازن الگوهای فرهنگی فدراسیون

مبنای میانگین نمرات تحلیل توان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را براساس آن میاست که بر

 کرد. 

 

 یجنتا
گویان به درصد( از پاسخ 84نفر ) 211تعداد دهد که اطلعات توصیفی پژوهش حاضر نشان می

 ها زن هستند. از نظر وضعیت تأهل نیزدرصد( از آن 16نفر ) 42و بوده مرد  نامهسؤاالت پرسش

    مجرددرصد(  50/7نفر دیگر ) 19و  بوده متأهل هادرصد( از آزمودنی 50/92نفر ) 234تعداد 

 برابر با گویان به سؤاالت ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانیبیشترین تعداد پاسخهمچنین، . باشندمی

 12نفر ) 31 برابر با هاو کمترین آن بودند سال 40تا  31درصد( در محدوده سنی  70/42نفر ) 108

تا  41سنی  ۀر دامندرصد( د 27نفر ) 68که صورتیدر قرار داشتند؛سال  30تا  20 ۀدامن دردرصد( 

سال قرار داشتند. اطلعات  50سنی باالتر از ۀ در دامننیز درصد(  18نفر ) 46و  بودند سال 50

                                                           
1  . Maple 
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 20/50نفر ) 127که تعداد  دهدمیها نیز نشان های خدمتی آزمودنیتوصیفی مرتبط با ویژگی

ای سابقۀ خدمت کمتر داردرصد(  20/22نفر ) 56سال،  15تا  6خدمت  ۀها دارای سابقدرصد( از آن

درصد( دارای  60/6نفر ) 17 سال و 25تا  16 دارای سابقۀ خدمت درصد( 21نفر ) 53سال،  پنج از

درصد( از  70/53نفر )136. از نظر مدرک تحصیلی نیز تعداد هستندسال به باال  26خدمت  ۀسابق

ای مدرک تحصیلی داردرصد(  50/24نفر ) 62دارای مدرک تحصیلی لیسانس،  پژوهشهای نمونه

درصد( دارای  50/9نفر ) 24 دیپلم ودارای مدرک تحصیلی درصد(  30/12نفر ) 31فوق دیپلم، 

 لیسانس و باالتر بودند. مدرک فوق

های ورزشی ایران که با استفاده های فرهنگی موجود و مطلوب فدراسیونرخهای نیمنمرات میانگین

نشان داد که وضعیت فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب  گردید حلیلتوتجزیهمیپل  افزار ریاضیاز نرم

های ، طرح فرهنگی فدراسیونشماره یک ها جای تأمل بسیار فراوانی دارد. در شکلاین فدراسیون

ملحظه طور که همان های رقابتی نشان داده شده است.مدل چارچوب ارزش براساسورزشی ایران 

 و 46، بازار=38، موقتی=63ای=های فرهنگی موجود )طایفهرخنیم شود، نمرات میانگین مربوط بهمی

کند ( ثابت می61مراتبی=سلسله و 59، بازار=56، موقتی=54ای=( و مطلوب )طایفه73مراتبی=سلسله

ای مراتبی و طایفههای سلسلههای ورزشی ایران به سمت فرهنگکه فرهنگ موجود در فدراسیون

 .باشدمیتر رنگهای فرهنگی کمرخگیری در سایر نیمجهت تمایل بیشتری دارد و این

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های رقابتیارزشمدل  اساسهای ورزشی ایران برطرح فرهنگی فدراسیون ـ1شکل 

 کنترل

 فرهنگ موجود              فرهنگ مطلوب  ..…

 فرهنگ موقتی

 

 فرهنگ بازار

 

 مراتبیفرهنگ سلسله

 

 تمرکز درونی

 فرهنگ طایفه ای

 

 تمرکز بیرونی 

پذیریانعطاف  
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 گیریبحث و نتیجه
اساس های ورزشی ایران بربررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی فدراسیون ،هدف از پژوهش حاضر

ای، های طایفهفرهنگ :های رقابتی بود. الگوهای مرتبط با این رویکرد شاملارچوب ارزشرویکرد چ

. نتایج پژوهش حاضر در باشدمیمراتبی ساالری یا ادهوکراسی یا موقتی، بازار و سلسلهمتخصص

های های ورزشی تیمی و هم فدراسیونهای ورزشی کشور نشان داد که هم فدراسیونفدراسیون

توازن بین  ،دیگربیانهستند. بهمراتبی ای و سلسلههای طایفهدارای فرهنگ ،فرادیورزشی ان

 . باشدمیطور کامل برقرار نهای ورزشی کشور بهالگوهای فرهنگی فدراسیون

های ورزشی مکانی بسیار دوستانه را برای انجام کار در فدراسیون ،ایرخ فرهنگ طایفهنیمهمچنین، 

 صورتبه ،و مانند یک خانواده که افراد خود را در آن سهیم دانسته شکلیورد؛ بهآمیوجود ایران به

ها و وفاداری ها، عرفرخ فرهنگی، فدراسیون از طریق سنتکنند. در این نیمعمل می ایگسترده

ر فدراسیون ورزشی ب حقیقت،و در باشدمی، تعهد افراد بسیار باال شوندمیافراد به یکدیگر نگهداری 

     منابع انسانی بلندمدت تأکید نموده و اهمیت زیادی را برای انسجام گروهی قائل است.  ۀتوسع

نفعان ها و حساسیت ذیپذیری و محیط درونی فدراسیونای بر انعطافدیگر، فرهنگ طایفهعبارتبه

ها کردن گروهداره، اایدر ربع فرهنگی طایفهدرحقیقت، تمرکز داشته و مربوط به منابع انسانی است. 

های گیرد. این ارزش فرهنگی در ارتباط با وفاداری، تعهد و انسجام کارکنان است. ارزشانجام می

(، 1991کویین و اسپریتزر )( ، 2010شرودر )های پژوهشگرانی چون رخ با یافتهفرهنگی این نیم

 . ( همخوانی دارد2010و چوی ) (1992کاتر و هسکت )

رخ های ورزشی، این نیماز دیدگاه کارشناسان فدراسیونفته باید بیان کرد که در تحلیل این یا

رخ فرهنگی های ورزشی دارد. نیمفرهنگی نقش مهمی در تعیین فرهنگ سازمانی فدراسیون

    گر مکانی خلق و کارآفرین برای کار دربیان ،ساالری یا موقتیادهوکراسی یا متخصص

دستی برای افراد عمل یک چوب عنوانهنگام بروز خطر بهبه که استهای ورزشی ایران فدراسیون

گرایی و نوآوری است. در فرهنگی، تعهد به تجربه ۀگون ها در اینبستگی فدراسیوننموده و عامل هم

نوآور و خظرپذیر بوده و تأکید بلندمدت و راهبردی  ،هارخ فرهنگی، اعضای فدراسیوناین نیم

کردن در ارتباط با ادارهربع فرهنگی این . باشدمیر رشد و جذب منابع جدید فدراسیون ورزشی ب

 مورد رخ فرهنگی، آزادی عمل و ابتکار فردی راهای ورزشی دارای این نیمنوآوری است. فدراسیون

ساالری بر معنی است که فرهنگ ادهوکراسی یا متخصص دهند. این تفسیر بدانتشویق قرار می

نفعان و توجه به محیط بیرونی ریزی گردیده و بر رضایت ذیپذیری و تغییر طرحفنوآوری، انعطا

های فرهنگی . ارزشباشدیمخلقیت و تنوع  ،رشد های فرهنگی آنفدراسیون تمرکز دارد و ارزش
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(، تی 1992(، کاتر و هسکت )1988) 1های پژوهشگرانی چون کامرون و اتینگتونرخ با یافتهاین نیم

های ورزشی، این ( همخوانی دارد. از دیدگاه کارشناسان فدراسیون2010( و چوی )2010) 2سنگ

 . ها داردرخ نیز نقش مهمی در تعیین فرهنگ سازمانی فدراسیوننیم

ها نیز محور بوده و افراد شاغل در آنههای ورزشی ایران نتیجفدراسیون ،رخ فرهنگی بازاردر نیم

گرایی اهمیت داده و به توفیق ،فرهنگی ۀگون های دارای اینمحور هستند. فدراسیونرقابتی و هدف

. باشدمیکردن رقابت مطرح اره. در ربع فرهنگی بازار، ادندپردازمیها رقابت با سایر فدراسیون به

           باشد؛میشدن بر رقبا کید بر پیروزأرخ، تهای دارای این نیمبستگی در فدراسیونعامل هم

ای برخوردار است. در این نوع حفظ مزیت رقابتی و برتری در بازار از اهمیت ویژهکه صورتیبه

   های بزرگ گیری و آرماناندازههداف قابلیابی به اتمرکز بلندمدت فدراسیون بر دستفرهنگی، 

برتری و نفوذ در بازار است و  ،رخ فرهنگی بازار، منظور از موفقیتهای با نیم. در فدراسیونباشدمی

بر  رخ فرهنگی بازاردیگر، نیمعبارت. بهباشدمیای کلیدی مسئلهها رهبری بازار رقابتی فدراسیون

رخ نیمون ورزشی متمرکز بوده و نیازمند پایداری و کنترل است. شرایط بیرونی حاکم بر فدراسی

فرهنگی، حفظ  نوعو در این  شامل شدهوری، عملکرد و تحقق اهداف را های بهرهارزش فرهنگی بازار

 .باشدمیاز اهمیت زیادی برخوردار های ورزشی مزیت رقابتی و برتری در بازار رقابت فدراسیون

 کامرون و اتینگتون از قبیلهای پژوهشگرانی شده با یافتهرخ ذکریمهای فرهنگی در نارزش

 سوییهم( 2010و شرودر ) (2010چوی )(، 2010) (، تی سنگ2006) ، کامرون و کویین(1988)

  .انداهمیت دانستهدر فرهنگ سازمانی بااین عامل را  ،های ورزشیکارشناسان فدراسیون .دارد

یافته و ساختارمند برای کار در مکانی بسیار رسمیت ،مراتبیگی سلسلهرخ فرهننیم براین،علوه

 است که افراد چه رخ آندارای این نیم یهافدراسیون ۀو روی باشدمی های ورزشی ایرانفدراسیون

اقل هزینه در که تولید با حدیی آکار ۀلئبه مس ،فرهنگی نوعدهند. در این انجام میرا  کاری

مراتبی، . در ربع فرهنگی سلسلهتوجه کلیدی شده است دهدنظر قرار میزشی را مدهای ورفدراسیون

رخ فرهنگی، حفظ سهولت های دارای این نیم. در فدراسیونشودمیانجام  صورت مجتمعمدیریت به

  . در ایناست هاآنبستگی در عامل هم ،های رسمیمشیو روانی امور مهم بوده و وظایف و خط

ی هاهای آسان در فدراسیونپایداری و عملکردمدت بر مبنای نگی، ارتباطات طوالنیرخ فرهنیم

کم  ۀبندی آسان و هزینحسب توزیع با اطمینان، زمانو موفقیت برقرار گرفته  توجهمورد ورزشی

 هایفدراسیون یمراتبی بر شرایط درونرخ فرهنگی سلسلهنیم ،دیگرعبارتتعریف شده است. به

بر کارایی  مراتبیفرهنگ سلسله حقیقت،کید دارد. درأو بر کنترل و ثبات نیز ت بوده رکزورزشی متم

                                                           
1  . Cameron & Ettington 

2. Tseng 
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  های فرهنگی درونی، یکنواختی، هماهنگی، ارزشیابی و گردش مطلوب کارها تمرکز دارد. ارزش

-، کیانی( 2010) (، تی سنگ9200) 1گئورگیهای پژوهشگرانی نظیر مراتبی با یافتهرخ سلسلهنیم

-این نیم ،های ورزشیاز دیدگاه کارشناسان فدراسیون .همخوانی دارد (2010چوی ) و( 2012ر )مه

های ورزشی در فرهنگ سازمانی فدراسیونرا تری ها نقش مهمرخ فرهنگی نسبت به سایر فرهنگ

که  پردازدبه حمایت از این ادعا می پژوهششده، نتایج ئهاکند. با توجه به مطالب ارایران بازی می

. باشندمیرخ فرهنگی( )تعادل در چهار نیم دارای توازن فرهنگیحدودی تاهای ورزشی فدراسیون

عدم تعادل را  ،های ورزشیماهیت مدل و طرح فرهنگی فدراسیون ،شماره یک چند که شکلهر

ه و روابط دوستانتوانند با ایجاد ها میفدراسیون باید بیان کرد که، دهدمیان الگوها نشان می

این فراهم کنند. های ورزشی نسبت به سایر فدراسیون را مزیت رقابتی ،نفعان خودمشارکتی با ذی

 های ورزشی کشور شود.اثربخشی و ارتقای سطح عملکرد سازمانی فدراسیون موجبتواند فرایند می
رزشی در های وها و فدراسیونهای متعددی برای سنجش فرهنگ سازمانی در سازمانتلش ،اگرچه

 این که در مطالعاتی، اما است برخی کشورها از قبیل کانادا، استرالیا، کره جنوبی و غیره انجام شده

جای تعجب نیست که در  باشد؛ لذا،میلحاظ کاربردی محدود و به بوده زمینه وجود دارد اندک

اه برای سنجش آن مورد فرهنگ سازمانی و بهترین رتوافق جامعی در ،های سازمانیتئوری ۀپیشین

 وجود ندارد. 
که فرهنگ  دارداین اجماع کلی حمایت  ازدانستیم مورد موضوع این پژوهش میآنچه تاکنون در

 بعدی است. چند ۀیک ساز ،های ورزشیویژه در سازمانسازمانی به

های رقابتی فرهنگ سازمانی در حفظ اثربخشی و عملکرد که توازن ارزش پژوهش حاضر نشان داد

های رقابتی فرهنگ . مدل شماتیک چارچوب ارزشباشدمیهای ورزشی بسیار مهم دراسیونف

مورد فرهنگ های سازمان را درها و قوتدهد که ضعفسازمانی در ورزش به مدیران اجازه می

در ده فدراسیون تیمی و انفرادی نشان  پژوهشنتایج این  ،کلیطورسازمانی تحلیل و تفسیر کنند. به

ها در ارتقای عملکرد و اثربخشی خود تا حد بسیار زیادی به توازن و ه توانایی این فدراسیونداد ک

 ها بستگی دارد. های رقابتی فرهنگ سازمانی آنتعادل در ارزش
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Abstract 

 
The purpose of study was to evaluate the balance of organizational culture patterns of 

Iranian sports federation. Methodology was descriptive and type of survey. 253 experts 

of sports federations responded to a questionnaire of assessing organizational culture. 

Validity of the questionnaire was statistically analyzed by experts and its reliability was 

confirmed by Cronbach's alpha. Results showed that based on the average cultural of 

sport federations can be concluded that the culture of the sport, mainly the cultures will 

tend hierarchical and tribal and the orientation in the other profile was pale. Concluded 

that for establish of rigor culture in sport federations, we should keep the current culture 

and development other cultural profile.  

 

Keywords: Organizational Culture, Tribal Culture, Temporary Culture, Series of 

Hierarchy Culture, Market Culture  
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