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  سازمانی  انسجام مشارکت وثبات با رسمیت ورابطه فرهنگ 

  استان گلستان ورزش و جوانان اداره کل

  4مریم باي، 3اد، سعیدامیرنژ2مهرعلی همتی نژاددکتر ، 1رحیم رمضانی نژاددکتر 

  :چکیده

تواند بر همه ابعاد سازمان مانند ساختار سازمانی  این رو می فرهنگ سازمان، شخصیت سازمان محسوب می شود و از :و هدف مقدمه

استان ورزش و جوانان  سازمانی اداره کل رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت وانسجامهدف از این پژوهش، بررسی  .اثرگذار باشد

 . بودستان گل

ند به عنوان نمونه آماري قرار گرفت گلستان تمامی کارکنان اداره کل و روساي ادارات تربیت بدنی شهرستان هاي استان: شناسی روش

 سازمانی ساشکین فرهنگ و ،) دوبعدرسمیت و انسجام(  هچو رابینز ازمانیساختار س  پرسشنامهدو  نفر از آنها به 82که ) نفر 90(

به ترتیب  آنها به روش آلفا کرونباخ  متخصص مدیریت ورزشی تایید و پایایی 9توسطروایی پرسشنامه . پاسخ دادند )وثبات بعدمشارکت(

  . استفاده شدبراي تحلیل داده ها  پسرسوناز آزمون هاي کولموگراف اسمیرنوف و ضریب همبستگی ضمنا .به دست آمد 95/0و  84/0

با  پایداريفرهنگ و  )=r  72/0( و انسجام) =r  60/0(با رسمیت  مشارکت فرهنگد که بین  ه ها نشان داتحلیل داد:  یافته ها

   ).≥P%5(و مثبتی وجود دارد  باال ،رابطه معنی دار )=62/0r(و انسجام  )=55/0r(  رسمیت

 .شده است و رسمیت انینسجام سازمسبب افزایش اسازمانی بنابراین می توان بیان کرد که مشارکت کارکنان وثبات : گیرينتیجه

  

  .انسجام، رسمیت، مشارکت، پایداري :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

  استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن  ١

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن  ٢

 دانشگاه خوارزمیدانشجوي دکتري مدیریت ورزشی   ٣

 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال  ٤
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  مقدمه

 .موفقیت آنهاست  که زمینه ساز و شاید عامل اصلیدارد  وجودسازمان هاي موفق  در عوامل کلیدي و مشترکی

، )1989( 2و دابسون ،ویلیامز)1992( 1ینمحققانی همچون ادگار ش.یکی از این عوامل را می توان فرهنگ نامید

سازمان همانند  . )1( وسایرین، فرهنگ سازمانی را از عوامل موفقیت سازمان ها می دانند)1960( 3پیترز واتر من

تواند داراي ویژگی هاي و شخصیت سازمان هم فرهنگ سازمان است که می  فرد داراي شخصیت است

اجتماعی ساختار ي ، هر سازمان، فرهنگ عالوه بر .)2(الق، محافظه کارو صمیمی باشد پذیر، دوستانه، خ انعطاف

واقعیات و دربرگیرنده سازمان، اجتماعی ساختار  . که بر نگرش و رفتار کارکنان اثر می گذارد داردنیزو فیزیکی 

و نحوه غیرمکتوب  یا) مقررات (رسمیت مکتوب ، میزان تمرکزاحساسی است که کارکنان درباره همچنین 

. متغیرهاي جدیدي نیز براي شناخت ساختار سازمان پیشنهاد شده استالبته  .)3(گیري در سازمان دارند  تصمیم

ویژگی ها و ابعاد مختلفی را براي فرهنگ سازمانی نام برده اند که برخی از این ویژگی ها شامل  عالوه براین ،

 و  تعارض پذیرش یاسازش ، ریسک پذیري، یکپارچگی وانسجام، )آزادي عمل واستقالل میزان(خالقیت فردي

د، تصویر کاملی از آن شومانی از زاویه این  ویژگی ها  توجه فرهنگ سازبه که  درصورتی.هستند هاي ارتباطالگو

وجود ه رفتاري ب د وارزش هاي غالب را می پذیرند، ثباتدر سازمان هایی که فرهنگ قوي دارن. آید به دست می

شود  )رسمیت(می تواند جایگزین آیین نامه ها و مقرراتی "در چنین مواردي فرهنگ سازمانی عمال. )4( می آید

در واقع فرهنگ هاي قوي به نوعی پیش بینی پذیري،  اطاعت  . ی کنندکه به طور رسمی کارکنان را راهنمایی م

بنابراین هرچه فرهنگ سازمانی قوي تر باشد، مدیران  به . پدید می آورند بدون نیاز به بخشنامه ها را ثباتو 

  .)5( دارندنیاز کمتري عه آیین نامه ها و مقررات گسترش و توس

بینش و برداشت  به معناي داشتن يپایدار یا 4بعد ثبات.تدر این تحقیق دو بعد فرهنگ بررسی شده اس        

ن اجماع و هم فکري مدیران و کارکنادر ان  ها، مسائل و مشکالت سازمان است که مشترك از اهداف وارزش

 .ر بیشتر مواردبا یکدیگر هماهنگی و توافق دارنداین افراد د.یک راه حل مشترك مشاهده می شودبه  براي رسیدن

پیوستگی در سازمان  و هماهنگی  و بنیادي ،توافق ارزش هاي وجود ، در این تحقیق، منظور از ثبات و پایداري

فعالیت خود را برمبناي کار گروهی، رشد قابلیت هاي افراد سازمان و دخالت دادن  ،سازمانکتدر بعد مشار.ت اس

 در این تحقیق، وجود فرهنگ  5منظور از مشارکت. )4, 2( همه افراد در تصمیم گیري ها قرار می دهد

فرهنگ سازمانی قوي می تواند بر به نظر می رسد. قابلیت هاي کارکنان است سعهتو و سازي تیم توانمندسازي،

کارکنان را هدایت  رسمیجایگزین آیین نامه ها و مقرراتی شود که به طور احتماال وتاثیر بگذارد  ساختار سازمان

نیاز به اطاعت  و استحکام بخشی بدون ، در واقع فرهنگ هاي قوي به نوعی پیش بینی پذیري. می کنند

بنابراین هرچه فرهنگ سازمانی قوي تر باشد، مدیران نیاز کمتري به گسترش و . بخشنامه ها را پدید می آورند

شود تا بتوان ابعاد هایی استفاده میاز شاخص نیز در بررسی ساختار سازمانی .توسعه آیین نامه ها و مقررات دارند

ودر بعد فیزیکی از  پیچیدگی، رسمیت و تمرکز د اجتماعی عبارت ها در بعاین شاخص. مختلف آن را ارزیابی نمود

 6انسجامدر این تحقیق دو بعد که  )5, 1( شامل انسجام و یکپارچگی، استقالل از مکان و استقالل از زمان هستند

  

1 Edgar Shein 
2 Williams & Dubson3 
3 Peters Waterman 
4 Concistency 
5 Involvment 



    119... سازمانی رابطه فرهنگ مشارکت وثبات با رسمیت و انسجام

افراد و واحدهاي مختلف سازمان براي ،و یکپارچگی انسجام در صورت وجود .بررسی شده اند 2رسمیت و 1انسجام

 کنندنیل به اهداف سازمانی، همکاري و مشارکت جمعی دارند، یا براي رفع مشکالت به صورت گروهی عمل می

منظور از انسجام در سازمان همکاري میان افراد و واحدهاي مختلف سازمان براي نیل به اهداف مشترك سازمان .

در این تحقیق منظور از انسجام ،میزان همکاري وهماهنگی بین واحدهاي سازمان  در برنامه ریزي ها و . است

براي  ودرجه اي میزان بهرسمیت  .استن در تصمیم گیري هاي سازما اجراي پروژه ها و مشارکت کارکنان

یا درجه اي  که مشاغل ، که با توسل به اسناد و مدارك انجام می شود گفته می شود اجراي  وظایف کارکنان

در این تحقیق .دستورالعمل ها مشخص می شوداستاندارد شده اند و  با مواردي مانند تبعیت از قوانین و مقررات و 

شرح وظایف براي مشاغل، رعایت ضوابط و استانداردها، میزان مکتوب بودن قوانین و وجود ، منظور از رسمیت

   .ها ست دستورالعمل

بسیاري در سازمان هاي ي پژوهش هابا سایر متغیر هاي سازمانی و شغلی فرهنگ سازمانی رابطه  بارهدر          

به عنوان منغیر پیش ه ي فرهنگ سازمانی رابط،این تحقیقات فراوان مهم ترین در .انجام گرفته استغیرورزشی 

 ،استقرار مدیریت دانش ،رضایت شغلی، شیوه تصمیم گیري تعارض،،خالقیت ، تعهد سازمانی، عملکرد بین با

تحقیقات اندکی در باره رابطه  ،با وجوداین .)10-6( بررسی شده است و غیرهاثر بخشی ، سبک هاي رهبري

از قبیل (فرآیندهاي فرهنگی )  2006(3چالدوريدر صورتی که  .گرفته است  انجامفرهنگ با ساختار سازمانی 

الیور استون و  همچنین .)11( ورزش بسیار مهم می داندمدیریت  را در) خالقیت، رقابت و تضاد ساختاري

در  .)12( ر سازمانی می دانند،یکی ازده عامل اصلی اثر گذار در ایجاد و توسعه فرهنگ راساختا) 2006( 4همکارش

رابطه همبستگی مثبت و معنی  نشان دادند )1391( جعفري  وحریري محققانی مانند ، سازمان هاي غیر ورزشی

داري بین مولفه هاي فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی 

با میانگین (ساختار سازمانی، گرایش بیشتري به بعد مکانیکی این . ختار مکانیکی وجود داردایران به ویژه سا

، دریافت که هر )1374(همچنین کاظمی . )13( داشت) 2.76با میانگین (و گرایش کمتري به بعد ارگانیکی ) 3.61

. )14( رودتر باشد، فرهنگ سازمان به سمت الگوي فرهنگ مشارکتی پیش میچه ساختار سازمان ارگانیک 

 .)15(کرد  پیدا هاي فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانیبین ویژگی معنی دار ومثبتی نیز رابطه)  1378(اکبري

بابررسی رابطه بین ساختار اجتماعی سازمان و فرهنگ سازمان هاي دولتی نشان داد که با ) 1379(ثموري مهاجر 

افزایش پیچیدگی؛ خود مختاري فردي و ریسک پذیري، هدایت، حمایت مدیریت، هویت، تنوع ارتباطات و برخورد 

با افزایش ضمنا. یابدو نظارت افزایش می ها و کنترلیکپارچگی، میزان تخصیص پاداش میزانو آرا کاهش 

رسمیت؛ خود مختاري فردي و ریسک پذیري، هدایت، حمایت مدیریت، هویت، تنوع ارتباطات و برخورد آرا 

عباسی . )16( یابدها و کنترل و نظارت افزایش میمیزان یکپارچگی، میزان تخصیص پاداش ویابدکاهش می

 که هاي با ساختار ارگانیک و مکانیکی شهر تهران، گزارش کردنیز با مقایسه فرهنگ سازمانی در سازمان) 1377(

در این .هاي ارگانیک  بیشتراستیر رسمی ارتباطات سازمانی در سازمانهاي غانسجام و گرایش به اعمال شیوه

،نقش )2002(چاین و ماري  به طور کلی، .)17( بود هاي ارگانیک، قوي ترتحقیق فرهنگ سازمانی سازمان

  

1. Solidarity 
2. Formalization 
3  J. Doher & Chelladurai 
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، نشان داد که چگونه فرهنگ و ساختار )2004( 1والش .)9( فرهنگ سازمانی را بر ساختار سازمانی و نشان داد

درمطالعه  نیز) 2009( 4و مکلین 3، یانگ2ژنگ. )18( تاثیر می گذارندفرایندهاي تغییر برسازمانی به طور همزمان 

اي با عنوان پیوند فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، استراتژي سازمانی و اثر بخشی گزارش کردند که فرهنگ 

  . )7( دارد ي کامالً غیر مستقیم بر اثربخشیسازمانی تأثیر 

رابطه فرهنگ ) 1380(اسدي  محققانی مانند، در سازمان هاي ورزشیفرهنگ با توجه به اهمیت ونقش          

) 1381(حمیدي و کشتی دار  ،)19(سازمانی را  با بهره وري مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران 

لمی دانشکده هاي تربیت بدنی اثر ساختار سازمانی را بر میزان تعهد سازمانی مدیران و اعضاي هیات ع

سبک رهبري و فرهنگ سازمانی  و فرهنگ سازمانی با بهره وري  رابطه) 1383(معرفتی ،)20( هاي کشور دانشگاه

رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وري مدیران ) 1383( اسدي و رهاوي ،)21(با بهره وري اعضاي هیات علمی 

رابطه بین فرهنگ سازمانی  )1388( و همکاران قهرمان تبریزي، )22( تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور

 امیرتاش و همکاران .)23(اي تربیت بدنی دانشگاه هاي دولتی کشور و خالقیت اعضاي هیات علمی گروه ه

با نیز  )1387(سیدعامري  و )24(لی کارشناسان سازمان تربیت بدنی ، فرهنگ سازمانی و رضایت شغ)1384(

 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره وري مدیران ادارات تربیت بدنی استان هاي آذربایجان شرقی و غربی

از سال البته  .د متنوعی از فرهنگ و ساختار را در سازمان هاي ورزشی روشن کنندکوشیدند ابعا )25(

سازمانی سازمان  درتبیین ساختار، )1388( و همکاران صابونچی مثال. تحقیقات در این باره گسترش یافت 1388

ر سازمانی سازمان که ساختا ندبااستفاده از دو الگوي ارگانیکی و مکانیکی به این نتیجه رسیدتربیت بدنی کشور

نیز نشان  ،)الف و ب 1388( و همکاران قربانی. )26( تربیت بدنی ایران گرایش بیشتري به ساختار مکانیکی دارد

فرهنگ سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران  در همه ابعاد و شاخص هاي فرهنگ سازمانی نسبت  ندداد

این فرهنگ می تواند با اثربخشی سازمان  ضمناً. ها ي مورد مطالعه در حد متوسطی قرار داردبه سایر کشور 

) 1388( گودرزي و همکاران ،)1388( و همکاران رم زادهمحهمچنین برخی محققان مانند  .)28, 27( مرتبط باشد

و  )31-29( به بررسی رابطه فرهنگ و مدیریت دانش سازمان ها ورزشی پرداختند )1391(همکاران  امیدي و و

وشیخ ) 1391( ، حیدري نژاد و همکاران)1391( کالته و تندنویس ،)1390( صفري و همکاران برخی دیگر مانند

. )35-32( ، کارآفرینی و اثربخشی مورد توجه قرار دادندنوآوري رارابطه ساختار سازمانی ) 1392(علیزاده و تجاري 

، رهبري، فرایندهاي سازمان ورزشی مانند جو سازمانی در برخی تحقیقات نقش ساختار بر برخی عالوه بر این،

   .ه استبررسی شد )36, 35, 24, 23, 20( رضایت و تعهد

با توجه به این که نیروي  .ر سازمان هاي ورزشی نشان می دهداهمیت این دو مقوله راد ،یین مطالعاتچن        

 و دبسیاري داراهمیت در آنها که روابط غیررسمی عمده سازمان هاي ورزشی را نیروي داوطلبی تشکیل می دهد

 توجه ه فرهنگ این سازمان ها وساختارهاي انباید ب در سازمان هاي ورزشی بسیار مهم است، نیز نهاآ مشارکت 

وجودثبات و پایداري در برنامه هاي سازمان هاي ورزشی از  چون با توجه به ماهیت برنامه ورویدادها،. کرد خاصی

باید در  پس مدیران این سازمان ها .  د این سازمان ها به شمار می رودعوامل موثر بر بهره وري و بهبود عملکر
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. تا بتوانند به اهداف سازمان دست پیداکنند کوشش کنند ثباتد یک فرهنگ قوي مشارکت و همچنین ایجاد ایجا

از سوي دیگر،  باید بین نیرو هاي داوطلبی و نیروهاي رسمی سازمان هاي ورزشی که در کنار یکدیگر مشغول به 

همچنین به خاطر فاصله . قق شودفعالیت هستند، همکاري و مشارکت وجود داشته باشد تا اهداف سازمان مح

این همکاري ومشارکت باید در ، و ادارات کل استان ها و شهرستان هاوزارت ورزش و جوانان مکانی موجود بین 

انسجام گروهی در عملکرد سازمان هاي ورزشی و نیل به بنابراین، . و تقویت شود بین این سازمان ها نیز حفظ

نگ مشارکت و پایداري در برنامه هاي ورزشی می تواند در این زمینه مفید اهداف بسیار مهم است و گسترش فره

سازمان هاي  دربه نظر می رسد که برخی از ابعاد فرهنگ سازمانی  تحقیقات اندك در این زمینهبا توجه به . باشد

توجه به این با .  ممکن است تاثیر و نقش رسمیت را کاهش دهد و بیشتر به انسجام سازمانی کمک نماید، ورزشی

که ماهیت مدیریت و برنامه ریزي رویدادهاي ورزشی به مشارکت و کارگروهی یا تیمی وابسته است و از طرف 

دیگر، ثبات و پایداري در اجراي فعالیت هاي ورزشی بسیار ضروري و مهم است، بنابراین در تحقیق حاضر دو بعد 

چنین با توجه به متغیرهاي مختلف ساختار سازمانی  هم. فرهنگ سازمانی به نام مشارکت و پایداري انتخاب شدند

 رنقش بیشتري ب احتماالً، ه فرهنگ مشارکت و پایداري یا ثباتفرض محقق این بود ک، )بعد فیزیکی و اجتماعی(

ین ا، ساختارسازمانیو مبانی نظري  ابعاد مختلف فرهنگ با توجه به ضمنا .داشته باشددو بعد رسمیت و انسجام 

آیا رابطه اي بین فرهنگ و ساختار سازمانی ادارات تربیت بدنی استان گلستان  براي محقق وجود داشت کهسئوال 

وجود دارد؟ و رابطه فرهنگ مشارکت و پایداري با رسمیت وانسجام در ادارات تربیت بدنی استان گلستان چگونه 

    است؟

      

  روش شناسی تحقیق  

مشارکت و (فرهنگ سازمانی غیر مالك در  این تحقیق، دو بعد مت .است این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی

) رسمیت و انسجام(استان گلستان ورزش و جوانان ، دو بعد ساختار سازمانی اداره کل و متغیر پیش بین) ثبات 

بدنی  استان گلستان و رؤساي ادارات تربیتورزش و جوانان جامعه آماري این تحقیق را کارکنان اداره کل . است

تمام شمار برابر با جامعه ي نیز به صورت که نمونه آماري  تشکیل داده اند) نفر   90( شهرستان هاي استان 

از پرسشنامه  براي اندازه گیري فرهنگ سازمانی. پرسشنامه تحقیق شامل سه بخش بود .در نظر گرفته شدآماري 

بود که چهار سئوال  60سئواالت این پرسشنامه   تعداد .)37( شد استفاده) 2006(انی دنیل دنسیون فرهنگ سازم

در این . را اندازه گیري می کرد) مشارکت،ثبات و پایداري، انطباق پذیري، رسالت سازمان(بعد فرهنگ سازمانی 

، سوال دیگر 15با  سوال بعد مشارکت و15ت یا پایداري انتخاب شد که با دوبعد آن یعنی مشارکت و ثباتحقیق، 

و ) 1988( ساختار سازمانی مربوط به رابینز نامه مربوط بهپرسش .یا پایداري اندازه گیري شده استبعد ثبات 

پرسشنامه، سی و سه  این بعد اجتماعی. )5, 4( دبو) 2008(همچنین برگرفته از کتاب تئوري سازمان ماري جوهچ 

در این . را شامل می شد)  پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، انسجام(که چهار بعد اجتماعی ساختار سازمانی داشتسئوال 

اندازه گیري سوال بعد رسمیت   8سوال بعد انسجام و  9 که م انتخاب شده استتحقیق، دو بعد رسمیت و انسجا

هاي این پرسشنامه ها براساس طیف پنج ارزشی لیکرت قرار داشت که گزینه خیلی  گزینه. اندازه گیري می کرد را

به و می شد داده 5ره ،نموبه گزینه بسیارزیاد 1به گزینه خیلی کم، نمره گزینه بسیارزیادرا دربر می گرفت و کم تا 

پرسشنامه ثبات درونی ) 1387( وهمکاران قربانی .تعلق می گرفت 4تا  2به ترتیب نمره  ،دیگر گزینه هاي
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 کرد گزارش 86/0 راپرسشنامه ساختار سازمانی ثبات درونی نیز )1388(مصطفایی و 95/0را فرهنگ سازمانی 

سرانجام . تن از اساتید مدیریت ورزشی استفاده گردید 9دراین پژوهش، براي تعیین روایی از اظهار نظر  .)38, 27(

ي ازطریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ برا انهاپایایی  وپس از پاره اي اصالحات،پرسشنامه نهایی تنظیم گردید

و پرسشنامه ساختارسازمانی  95/0 بابرپرسشنامه فرهنگ سازمانی براو براي  هر دو پرسشنامه قابل قبول بود

پرسشنامه هاي تحقیق با مراجعه مستقیم محقق در سازمان هاي مورد مطالعه و به  .به دست آمد 84/0 بابرابر

را نشان طبیعی بودن توزیع داده ها  ،از آزمون کولموگراف اسمیرنوف. آوري گردید و جمع صورت حضوري توزیع 

 پردازش داده ها با کمک نرم. بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شدسپس براي بررسی رابطه و داد

  .انجام گرفته است   spss.ver15افزار

  

   یافته هاي تحقیق

استان اداره کل ورزش و جوانان که میزان مشارکت و پایداري سازمانی  دادنشان  توصیف یافته هاي تحقیق

  .)1جدول(تم نمره گذاري پرسشنامه، در حد متوسطی قرار دارد گلستان به هم نزدیک است و براساس سیس

  

  ، توصیف ابعاد فرهنگ سازمانی)1(جدول

 حداقل حداکثر
انحراف 

 استاندارد
 ابعاد فرهنگ سازمانی تعداد میانگین

 بعد مشارکت 82 39/3 61/0 73/1 80/4

 بعد ثبات و پایداري 82 31/3 63/0 07/1 67/4

  

استان  اداره کل ورزش و جواناننشان می دهد که میزان انسجام و رسمیت سازمانی ) 2(اطالعات جدول      

گلستان به هم نزدیک است و بر اساس سیستم  نمره گذاري  پرسشنامه، می توان بیان کرد که انسجام و رسمیت 

 ).2جدول(سازمانی در حد متوسطی است 

  

  ، توصیف ابعاد ساختار سازمانی)2(جدول

 حداقل حداکثر
انحراف 

 استاندارد
 ابعاد ساختار سازمانی تعداد میانگین

 انسجام 82 18/3 59/0 2 56/4

 رسمیت 82 23/3 56/0 63/1 63/4

  

) K-S(اسمیرنوف  –بررسی وضعیت طبیعی بودن مؤلفه هاي تحقیق باآزمون تک نمونه اي کولموگروف       

، ها ، لذا توزیع کلیه داده)α=05/0بیشتر از  (ح آلفاست ؤلفه ها بیشتر از سطداري تمام م نشان داد که سطح معنی

  .استفاده شد همبستگی پیرسونضریب پارامتریک   هاي آماري از آزمون رسی فرضیهنرمال و براي بر
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بین فرهنگ ري؛ باتوجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معنی دا زمون فرضیه اول تحقیق نشان دادکهآ  

 .استان گلستان رابطه باال، معنی دار و مثبتی  وجود داردل ورزش و جوانان اداره کمشارکت و انسجام 

  

 استان گلستانورزش و جوانان ، رابطه بین فرهنگ مشارکت و انسجام اداره کل )3(جدول 

 انسجام آماره متغیر

 فرهنگ مشارکت

 702/0** ضریب همبستگی پیرسون

 001/0 سطح معنی داري

 82 تعداد

  معنی دار است ≥p 01/0در سطح ** 

       

باتوجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معنی داري، بین فرهنگ  نشان می دهدکه) 4(جدول داده هاي 

  ..استان گلستان رابطه باال، معنی دار و مثبتی  وجود دارداداره کل ورزش و جوانان ثبات و پایداري وانسجام 

  

  ي با انسجام سازمانی، رابطه بین فرهنگ ثبات و پایدار)4(جدول 

 انسجام آماره متغیر

 فرهنگ ثبات و پایداري

 622/0** ضریب همبستگی پیرسون

 001/0 سطح معنی داري

 82 تعداد

  .معنی دار است ≥p 01/0در سطح ** 

       

نشان می دهد که باتوجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معنی داري؛ بین فرهنگ ) 5(اطالعات جدول 

 .استان گلستان رابطه باال، معنی دار و مثبتی  وجود دارداداره کل ورزش و جوانان ت و رسمیت مشارک

 
  ، رابطه  بین فرهنگ مشارکت و رسمیت)5(جدول 

 رسمیت آماره متغیر

 فرهنگ مشارکت

 603/0** ضریب همبستگی پیرسون

 001/0 سطح معنی داري

 82 تعداد

  .معنی دار است ≥p 01/0در سطح ** 
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باتوجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معنی داري؛بین فرهنگ ثبات  کهمالحظه می شود) 6(در جدول     

  .استان گلستان رابطه معنی دار، باالو مستقیمی وجود دارداداره کل ورزش و جوانان و پایداري و رسمیت در 

  

  

  ، رابطه  بین فرهنگ ثبات و پایداري و رسمیت)6(جدول 

 رسمیت هآمار متغیر

 ثبات و پایداري

 556/0** ضریب همبستگی پیرسون

 000/0 سطح معنی داري

 82 تعداد

  .معنی دار است ≥p 01/0در سطح ** 

  

  بحث و نتیجه گیري

بااین که طبق  .و ساختار سازمانی انجام گرفته استمطالعات زیادي درباره هر کدام از متغیر هاي فرهنگ سازمانی 

این دوعامل مهم سازمانی مکمل یکدیگرند و موجب دستیابی بهتر به  ،دیشمندان مدیریتعاریف و نظرات انت

هاي و فرهنگ سازمانی به ویژه در سازمانکمی درباره رابطه ساختار سازمانی  شوند،اما مطالعهاهداف سازمانی می

اي رسیدن به اهداف بر مناسب و فرهنگ قويسازماندهی و ساختار سازمانی  در صورتی که.ورزشی وجود دارد

متناسب و تغییرات حاصل در محیط داخل و خارج آن  سازمانبا شرایط خاص  باید و هر دواست  ضروري سازمانی

انطباق  ري برخوردار باشد، میزان از طرف دیگر، هر چه فرهنگ سازمان از قوت و انسجام بیشت. )4, 1( باشد

با توجه  .)2( وري می شود معیارهاي فردي و سازمانی بیشتر است و این موضوع موجب کارایی، اثر بخشی و بهره

ساختار مکانیکی ختار سازمان تربیت بدنی بیشتر به نشان داده اند سا) 1388(همکارانبه این که صابونچی و

با مطالعه فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی ) 1388( قربانیو همچنین  ،)26( گرایش دارد

انی در محدوده ایران بر اساس مدل دنیسون نشان داد که این سازمان در همه ابعاد و شاخص هاي فرهنگ سازم

ه فرهنگ بررسی ومقایسه برخی از ابعاد این دو متغیر در تحقیق حاضر نیز نشان داد ک ،)27( متوسط قرار دارد

بعد (ه وضعیت متوسط دو متغیر ساختاري رسمیتالبته در بار. مشارکت وثبات یا پایداري در حد متوسطی قرار دارد

چون . رد،نمی توان انها رابه اسانی یک قوت یا ضعف به حساب او) بعد فیزیکی(و انسجام یا یکپارچگی) اجتماعی

رسمیت باال سبب کاهش خودمختاري ،ریسک پذیري وتنوع ارتباطات می شود، درصورتی که کارکنان ومدیران 

ه به ماهیت برنامه ها و رویدادهاي ورزشی به استقالل،  خالقیت وارتباطات گسترده سازمان هاي ورزشی با توج

مکن از طرف دیگر با توجه به تنوع وپراکندگی رویدادهاي ورزشی ،رسمیت پایین واندك م. ومستمري نیاز دارند 

نرژي بسیاري را براي است سبب لجام گسیختگی و اختالل کلیه ترتیبات واقداماتی شود که مدیران زمان، منابع وا

براي مدیریت  سازمان  )24( دن تاکید می کننبرآ) 1384(امیرتاش و همکاران همان طور که .دان صرف کرده ان

البته . تباطات غیر رسمی در داخل وخارج سازمان بسیار ضروري استها و رویدادهاي ورزشی، گسترش شبکه ار

ت تربیت بدنی اادار ا تعدادزیر ،وجودانسجام ویکپارچگی متوسط در این تحقیق به بحث دقیق تري نیاز دارد
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بنا براین به نظر می رسد که فاصله .مدیر در تحقیق حاضر شرکت داشتند15ن اندك بود وفقط شهرهاي این استا

استان نقش  ورزش و جوانانیکی این ادارات ومدیران نمی تواند در متوسط بودن انسجام سازمانی اداره کل فیز

با این پیش فرض وبا توجه به ماهیت سواالت انسجام به نظر می رسد که عدم همکاري .زیادي داشته باشد

ا در تصمیم گیري هاي نی انهوهماهنگی بین واحدهاي مختلف اداره کل  وهمچنین عدم مشارکت وچانه ز

مقایسه این یافته با نتایج .سازمانی سبب شده است که انسجام ویکپارچگی این اداره کل در حد متوسطی باشد

نشان می دهد که انسجام ویکپارچگی کم را می توان از شاخص هاي ) 1388(وهمکارن  تحقیق صابونچی

بنابر این با توجه به چنین روابطی می توان حدس زد که چون انسجام  .)26( ساختارهاي مکانیکی در نظر گرفت

وزارت ورزش و جوانان س ساختار ان به اندازه ساختار پ ،گلستان در حد متوسط است ورزش و جواناناداره کل 

ي مشابه و کوچک سایر استان هاورزش و جوانان مکانیکی نیست وحتی شاید بتوان این احتمال را براي ادارات 

  .استان هاي بزرگ مقایسه کردورزش و جوانان بررسی وبا ادارات 

با توجه به این که مشارکت نیروهاي داوطلب در سازمان هاي ورزشی بسیار مهم است، باید به عوامل            

از عوامل موثر بر همچنین وجودثبات و پایداري در برنامه هاي سازمان هاي ورزشی . توجه کردنیز موثر بر آن 

چون دو بعد مشارکت وثبات ازعناصر وویژگی هاي  بهره وري و بهبود عملکرد این سازمان ها به شمار می رود،

ازسوي دیگر، فرهنگ سازمانی قوي می تواند بر ساختار سازمان تاثیر .فرهنگ قوي واثر بخش محسوب می شوند

آیین نامه ها و مقرراتی شود که به طور رسمی کارکنان را  می تواند جایگزین"فرهنگ سازمانی قوي عمال.بگذارد 

اطاعت  و استحکام بخشی بدون نیاز به ، در واقع فرهنگ هاي قوي به نوعی پیش بینی پذیري. هدایت می کنند

بنابراین هرچه فرهنگ سازمانی قوي تر باشد، مدیران نیاز کمتري به گسترش و . بخشنامه ها را پدید می آورند

با توجه به این که نیروي عمده سازمان هاي ورزشی را نیروي داوطلبی . یین نامه ها و مقررات دارندتوسعه آ

پس مدیران این سازمان ها می باید در ایجاد یک فرهنگ .تشکیل می دهد، روابط غیررسمی اهمیت زیادي دارد 

وانند به اهداف سازمان دست قوي مشارکت و همچنین ایجاد پایداري در این گونه روابط کوشش کنند،  تا بت

،  باید بین نیرو هاي داوطلبی و نیروهاي رسمی سازمان هاي ورزشی که در کنار یکدیگر همچنین. پیداکنند

همچنین به خاطر . مشغول به فعالیت هستند، همکاري و مشارکت وجود داشته باشد تا اهداف سازمان محقق شود

این همکاري ومشارکت ، و ادارات کل استان ها و شهرستان هاان وزارت ورزش و جوانفاصله مکانی موجود بین 

بنابراین،  رسمیت و انسجام گروهی در عملکرد سازمان هاي . باید در بین این سازمان ها نیز حفظ و تقویت شود

ورزشی و نیل به اهداف بسیار مهم است و گسترش فرهنگ مشارکت و پایداري در برنامه هاي ورزشی می تواند 

  .ین زمینه مفید باشددر ا

 البته .رسمیت داشتند رابطه باال ومثبتی با انسجام و مشارکت و ثبات یا پایداري، فرهنگاین تحقیق  در        

 بین نشان می دهد که غیر ورزشی  سازمان هايدر  ،)1378(، اکبري )1377( ، عباسی)1377(کاظمی  مطالعات

 ضمناً .)17- 14( ردي وجود دای دار، رابطه مثبت ومعنساختار سازمانی برخی ابعاد ابعاد فرهنگ سازمانی بابرخی 

در مباحث نظري  .)18, 9(همخوان بودنیز با یافته حاضر  )2002(چاین و ماري  و ،) 2004( 1والش نتایج تحقیق

ر رابطه کلی بین فرهنگ  وساختار تاکید شده است وکامال مشخص نیست که چه ابعادب از هر وپیشینه بیشتر ب

سازمان پدیده  وفرایندي  ، سازماندر تعاریف  ضمنا با توجه به این که .متغیر روابط باال وبیشتري با هم دارند

ي در مبانی نظراجتماعی محسوب شده است وفرهنگ نیز شخصیت اجتماعی سازمان است، به همین دلیل 
  

1 - Kate Walsh 
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البته الزم است که در . ي بر رابطه متقابل فرهنگ و ساختار سازمانی وجود داردوپیشینه تحقیق توافق بسیار

در .عمل یا کاربرد وتحقیق توجه بیشتري کرد،سازمان هاي ورزشی به برخی از ابعاد این دو متغیر در حوزه اموزش 

رابطه  .اب شدند که  براي سازمان هاي ورزشی بسیار ضروري بودندتحقیق حاضر نیز ابعادي از این دو متغیر انتخ

باال ومثبت فرهنگ مشارکت وثبات با انسجام ویکپارچگی سازمانی نشان می دهد که موضوع تصمیم گیري 

می  ورزش و جوانانمشارکتی ویا همکاري وهماهنگی در تصمیم گیري با دوایر و واحدهاي مختلف اداره کل 

بدین معنی که در صورت واحدهاي .حتی این یافته بیشتر هم قابل تعمیم است .یش انسجام شودتواند سبب افزا

مدیران می توانند از طریق فرایند مشارکت  تاثیر منفی فاصله فیزیکی یا فاصله روانی درك شده  ،اداري پراکنده

نی قوي در بعد مشارکت و کارگیري یک فرهنگ سازماه با ب ،به طور کلی.بین دوایر وواحدها  را کاهش دهند

با این که رابطه مثبت وباالي فرهنگ ثبات وپایداري با رسمیت  .پایداري می توان به افزایش انسجام کمک کرد

ولی رابطه مثبت وباالي فرهنگ مشارکت با رسمیت به بررسی بیشتر ، از جنبه نظري تا حدي توجیه پذیر است

 ،به نظر می رسد که ثبات .)16( نیز به همین نتیجه رسیده بود)1381(ثموري مهاجرالبته  .ودقیق تري نیاز دارد

از طریق تدوین واجراي مقررات و ایین نامه ها به دست اید و تنظیم  در امور وکارها می تواند استمرار ویکنواختی

دستورالعمل هاي اجرایی  به ویژه در سازمان هاي ورزشی می تواند سبب ثبات رویه بین کارکنان ودر برنامه هاي 

  .رسمیت بخشید را استاندارد کرد والبته بسیار دشوار است که بتوان همه امور . مختلف شود

رسمیت نیز کاهش  انتظار می رفت که با افزایش مشارکتنیز رسمیت مشارکت با فرهنگ  رابطه  ر بارهد        

از جنبه .در صورتی که در  تحقیق حاضر  رابطه مثبت ومعنی داري بین این دو متغیر وجود داشت. می یافت

. ماال کاهش می یابدنیز احتنیاز به رسمیت  ان با وجود است و مشارکت از عناصر یک فرهنگ قوي ،نظري

براساس این یافته می توان این سوال را مطرح کرد که ایا با وجود رسمیت نیز امکان افزایش مشارکت وجود دارد 

یا همبستگی درونی  رابطه متقابل با احتمال نهایتاً ویا ایا افزایش مشارکت الزاما باید با کاهش رسمیت همراه شود؟

می توان فرهنگ  مشارکت را مهم ترین عنصر ي تلقی کرد که سبب ، )اريابعاد ساخت(بین رسمیت وانسجام 

استان گلستان شده است وچون این انسجام از طریق رسمیت  ورزش و جوانانافزایش انسجام سازمانی اداره کل 

این نتیجه گیري از رابطه بین .پس مشارکت با افزایش انسجام سبب کاهش رسمیت نشده است ،ایجاد می شود

همچنین . تغیر مذکور یک مدل مفروض مفهومی رابراي تحقیق بیشتر در پیش روي محققان قرار داده استسه م

در نظر  افزایش مشارکت کارکنان ا برايبرنامه هایی رمدیران این اداره کل می توانند  ،براساس یافته هاي موجود

  .افزایش دهند يدوایر و واحدهاانسجام  سازمانی رااز طریق رابطه مستمر با  گیرند و
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