مقالۀ پژوهشی
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(مورد مطالعه :ستاد مرکزی)
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بیژن عبدالهی ،1محمدرضا هداوندی ،2ایوب ابراهیمی

.1عضووهأتوولمع گووه دوویت مووشییی  مه ووهدانشووهش 

استفاد  ش اس  .
یافتهه ا :یافتودأوانشواندادکود فیأنوگبوا اری

مشییی دانشگا خهار مه تهیان اییان.

(رقابته)باالتیی نگیۀ متانگت ()2/78رابوددسو 

.2نهیسنشۀمسئهل:دانشجهیدکتییدیت موشییی  مه وه

ترد.نتایج مهن tتجهیواتابسوتد()16/317در


دانشهش مشییی دانشگا خهار مه تهیان اییان.

ساحخاای0/05بتانگیتفاتمبت تضعمهجهدت

Email: std_mrhadavandi@khu.ac.ir
.3دانشجهیدکتییدیت مشییی  مه هدانشهش موشییی 

ما هبفیأنگسا مانهاس .مقایسدمتانگت أانتز

دانشگا خهار مه تهیان اییان .

نشووواندادسووواحمهنووواداری Fبووویایجنسوووت 

دریافت 95/6/15 :پذیرش95/12/10:

 ،sig=0/904تحصتالم،sig=0/678سوابقۀ کوار

چکیده

sig=0/147تتضووهت اسووتخشامه)sig=0/001

مقدمه :فیأنگحاکم بیأیسوا مان وه دأنوشۀ

مهنادارمتوانمتوانگت فیأنوگ
بهدکدبتانگیتفاتم 

خصت

مهتهان سا مانأا را
سا مانهآن اس  لذا 

مهبا ش.
سا مانهباتضهت استخشامهکارکنان 

منسوجم ت متناسوب بوااأوشا  ت ملمهریو أوای

ما هبفیأنگسوا مانهتفواتم مهنوادارمشواأش 

سا مانه مهجبافزایش کارایهت اثیبخشه سوا مان

ش اسو .أگچنوت بودتیتتوباتلهیو  فیأنوگ

هد.ا ایو رت ایو ماالهوددردوشد ناسوایه
مه 


رقابته فیأنگس سو دمیاتبوه فیأنوگدیتأوهت

فیأنگسا مانهجگهت أاللاحگویبی موش اسو .

فیأنگتیژ ساالریحاکمبیستادمیکزیجگهتو 

تحقتقکاربیدی تا نظیرتشتهدتفه

بهد اس .بدعالت بیایتهتوت تضوهت مهجوهد

ا نووهعپتگایشووهاسوو .جامهووۀ موواری تگووامه

فیأنگسا مانهبخشأایدیگویجگهتو نتوا بود

کار ناسانستادمیکزیجگهتو أواللاحگوی(250

مهبا ش.
تحقتقأایدیگیی 


مهبا نش.حجمجگهت نگهند148نفیبوی ترد
نفی) 

کلمات کلیدی  :ناسایه فیأنگسوا مانه انوهاع

دیدیش کدپسا ته یعپیسشنامدأا 130پیسشنامد

فیأنگ  اخص تضعمهجهدتما هب جگهتو 

رتشنگهنددتوییا نوهع

تهگت تجگع تری ش.

أاللاحگی مشلکامیتنتکهنت 


روش :ای

تصادفهساد بهدتابزاراد هتحقتقا پیسشونامد
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فیأنگ وان ناسوایه کوید.فیأنوگ

بیحسب نهع

نتیجهگیری  :باتهجدبدنتایج بت تضعمهجوهدت

ناسایهفیأنگسا مانهجگهت أاللاحگیبیاساسمشلکامیتنتکهنت

پستهنتکهری2درپژتأشهتگای کارکنانبویای

مقدمه
امیت سا مانأادرمحتطمتال متغتتویبودحتوام

تغتتیفیأنگقبت ودایتس سو دمیاتبوهبودفضوایه

سووا مانهخووهداداموودمووهدأنووش لووذابوویایتحقووق

خالقتی خایپذییتیتنه تررابیرسهکیدانش ]6[.


بتنشأات
ملمهری أایخهد بایشبدتغتتیبنتادیدر 

بتو تدیسووت 3درپووژتأشخووهدبوودایو نتتجوود

تحهلدرساهحفیدی دیتأهتسا مانهبپیدا نوش

رستش انشکدارتباطمهگهمتوانفیأنوگسوا مانت

تقب ا أیتحهلهبایوشفیأنوگسوا مانهخوهدرا

دارد.ا بووت 
کتفتوو خووشمامارانوود ووش تجووهد 

بشناسنش ]1[.

فیأنگأایچهاردانددرای الگه فیأنگقبت ودای 

تت1مهتقشاس کودنقوشعگوشۀفیأنوگسوا مان 

بهتیی فیأنگدرراستایاراندخوشمامبواکتفتو 

أگچهنفیأنگاجتگاعهکودمهجوبأگبسوتگهت

اس تفیأنگبا ار راباۀمنفهبااراندخشمامبوا

مهدیدد أهیو بخشوتشنبود
أگنهایهافیادجامهد 

کتفت دا تداس  ]7[.

سا مان یگانگهتأگاأنگهاعضاتفهالت أوای ن

استتف رابتنز4مهتقشاس ادیفیأنگهتجهددا وتد

اس  ]2[.

با شتبیایبیرسهتتح ت مشنظیقیاردتید بایش

اأگت ای قضتدتقتهبتشوتیموه وهدکودبوشانتم

ابهادمشخصهدا تدبا شکدبتهان نراتهییو ت

فیأنگحاکمبیسوا مان وه دأنوشۀ خصوت 

سنجشکید ]8[.

مهتوهانسوا مانأوارا
سا مانهاس تبشی تست د 

ماالهۀفیأنگسا مانها جنبدأایمخت و سوبب
دهند ناسهأایمتفواتته
ش اس کدپژتأشگیان 

کید ]3[.
بیحسبنهعفیأنگ ان ناسایه 
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کامیتنتکوهنت مهتقشنوشفیأنگوهکودنسوب بود

بیایار یابهفیأنگسا مانأامایحکننوش.ادیچود

استیاتژیسا ماننقشحگای کننش ای دا تدبا ش؛

ای دهند ناسهأاا نظویمفهوهمهمتفاتتنوش تلوه

عگ هیدبهتیسا مانرامهجبخهاأش ش.ا  ی 

کننش ]9[.
مه 
نظییدأایمشابههرااراید 
الگهأات 

دیگووی سووا داریفیأنووگسووا مانبوواار شأووای

کوووامیتنتکوووهنت فیأنوووگسوووا مانهرادارای

دارد.
کارکنان سا مانرادرمستیمهفقتو نگودموه 

مؤلفدأوایها جگ ودالگوهیموشییی بینامودأوای

بنابیای بیایمهفقت سا مان موشییی بایوشابهواد

استیاتژی

جهّسا مانه ستستمپواداشرأبوییت

دأش ]4[.
مهمفیأنگسا مانراتشختص 

ار شأایبنتادی سا مانمهداننوشکودبویایتغتتوی

ماالهاممیبهطبدفیأنگسا مانهکددراتای دأد

سا مانهبایشای مؤلفدأاار یابه ش تبیایتغتتوی

1980انجامدیفو نحوهۀنگویشدانوشپژتأوانت

رأبییتمؤلفود أوایدیگویسوا مانبایوشفیأنوگ

تغتتیداد ]5[.

مشییانرانسب بدسا مان

سا مانهجاری ایش لت ینش رابیرسهکید ]10[.

2
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Beak & Garreston
4
Stephen Robbins
3
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فیأنگتشهت  ش اس ا جگ د:فیأنوگقبت ودای

هد.درای سا مانأابیحیک درخوطمقوشّم
مه 


(دیتأووه) فیأنووگادأهکیاسووه(تیووژ سوواالری) 

پتشتا تپتشگامبهدندرنه تریتخالّقتو تلکتوش

فیأنگبوا اری(رقوابته) فیأنوگس سو دمیاتبوه

هد.مهفقت
مه 


بدمهنایمنحصویبودفید وشنت

(محافظدکاراند) .

اراندکاالأایاخشمامجشیشاسو .رأبویتهلتوشیوا

ال )فیأنگقبت دای:1سا مانهفیأنگقبت دایدارد

خاص شندرچنت فیأنگسوا مانهمهوم

خشم 

کدبیحفظبقاتانهاا پوذیییعالقودبودافویادت

اس تسا مانبیابتهارت ادیعگ فیدیتلکتوش

دارد.مهوانت
حساست نسوب بودمشوتییانتلکتوش 

مهتر د .


فضووایکوواریسووا مانأووایبووافیأنووگقبت وودای

ج)فیأنووگبووا اری(رقووابته):3سووا مانهفیأنووگ

جایهکدکارکنواندربسوتاریا 
 

رقابتهدارد کدبیمهقهت یابهبتیتنهأگیا بوانتوا 

دارنش.درس مث اعضوای
مهاردبایهشیگیا تیاک 

بوودثبووامتکنتوویلتلکتووشکنووش.چنووت سووا مانه

یوو خووانهاد بووزر انسووجامسووا مانها  ییووق

نتتجددیاس تتهجدادو ه نبوداجویایدرسو 


تفاداریبدسن أاایجادموه وهد.تههوشسوا مانه

کارأاس .کارکنانأش جوهأسوتنشتبوایهوشیگی

بستارباالسو .سوا مانبویمنوافعب نشموشممنوابع

رقابوو مووهکننووش.رأبوویانچووالش ووب مهلّووشت

انسانهتدستتابهبددرجۀباالیها انسجامتاخالق

محیکأایهسخ کهش تافویادیپتگتویتپایوشار

تلکتووشمووهتر د.مهفقت و درچنووت سووا مانأووایه

أسووتنش .نچتووزیکوودسووا مانرابوواأووممتحووشت

بیحسبمتزانحسّاست نسب بدمشتییانتعالقود

مهسا د تلکتشبیبینش  شناس .أگگان
یهپارچد 

هد.سوا مانپواداشتیوژ ای
مه 
انسانأاتهیی  
بد 

دارنش.درب نشمشمبوی
بد هیمتبدمهفقت عالقد 

بیایکارأایدیتأه مشارک تتهافق رادرنظوی

اقشامامرقابتهتدستتابهبداأشا تمقادشکگّوه

دتید .
مه 


هد.مهفقت بیحسبمتزاننفهذدربوا ار
مه 
تلکتش 

ب)فیأنگادأهکیاسه:2سا مانأایهدارایفیأنگ

مه هد رأبییبا ارتقتگو أزینودمهومت
تهتت  

تیژ ساالریأستنشکدبویمهقهتو یوابهبتیتنوهت

حیک سا مانسخ که اندترقاب  متزاس  .

مهتر نش.فضا
انهاا پذییی یادتفیددیایهتلکتش 

د)فیأنگس س دمیاتبوه:4سوا مانهدارایفیأنوگ

تمحتطکاریچنت سا مانأایهپهیواکوار فیی ت

س س دمیاتبهاس کودبویثبوامتکنتویلدرتنوه

خالّقاس تکارکنانهخایپذیی أگیا بارأبیانوه

مهتر د در نجاکارأابد هرکام رسگهت
تلکتش 

نه ترتخالّقراتیغتبموهکنوش.درسوا مانأوای

ساختاریافتدانشترتیدأابددهندایتهیی  شانش

دارایفیأنگادأهکیاسهتههشبودتجیبوددیایوهت

مهکننشأیفیدچودکواریبایوشانجوام
کدمشخص 

بستاردتستانداس

دأش.حفظتنگهشاریثبامتحیک  رامسوا مان

Clan culture
Adhocracy culture

1
2

Market culture
Hierarchy culture

3
4
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ای و چووارچهبار شأووایرقووابتها چهووارنووهع

نووه تریمهجووبأگبسووتگهتانسووجامسووا مانه

ناسایهفیأنگسا مانهجگهت أاللاحگیبیاساسمشلکامیتنتکهنت

مشهأاعام 
خط 
بستارحتاتهاس .قهانت رسگهت 

مهبا نش.حجمجگهت نگهندبااستفاد 
( 250نفی)  

انسجامتیهپارچگهسوا مانانوش.تهجودب نشموشم

ا جشتلکیجسهتمهردان148نفیبی ترد شکد

سا مانبیحفظثبامتعگ هیدباال أگیا باکوارایه

پسا ته یعپیسشنامدأا  130پیسشنامدتهگت ت

تعگ تاممانشداریاس .مهفقت بیحسبتحهی 

جگع تری دیدیش .رتش نگهنددتیی تصادفه ساد 


قاب و اعتگووادکوواالتخووشمام بیناموود مووانبنووشی

ا نهعقیعدکشهبهد اس .ق گیت مانه تحقتقدر

هد ]11[.
مه 
مشخصتأزینۀکمتهیی  

سال  1395اس  .ابزار اد ه تحقتق ا پیسشنامد









نمودار شمارۀ  :1مدل مفهومی تحقیق

استانشارد 24سئهالهمشلکامیتنتکهنت ()2006
کد در بتش ا أزاران سا مان در کشهرأایمخت



جهان بد کار رفتد ت أگچنت جامع بهدن مهتارأا 
جشیشتپیکاربیدبهدن تتهتت نهعفیأنگمهجهد
کدمتغتیأای 6دانۀ -1

سا مان استفاد  ش اس 
تیژده غالب -2رأبیی سا مان  -3سب

مشییی 

کارکنان -4أگبستگه سا مانه-5تلکتشامراأبیدی
سا مان  -6مهتارأای مهفقت

را بی اساس  ت 

مهضهع ت

لتهیم( 1خت هکم -2کم -3متهسط  -4یاد5

أگچنت بیرسه پتشتند نتایج نشان داد تحقتقام

کنش .با تهجد بد اینهد
خت ه  یاد) انشا دتیی مه 

انش.
انشکهفیأنگسا مانهرادراییانبیرسهکید  

پژتأشأای متهشد بد

پیسشنامداستانشاردبهد تدر 

ا ای رت محققدردشدبیرسهای سئهاالمبی مش 

کار بید

رتایهتپایایه نا قب مهرد

أاللاحگی
فیأنگسا مانهدرستادمیکزیجگهت  

تلیتشقیاردیفتداس .لذامجشداًَرتایهمحتهایه ن

(بااستفاد ا مشلکامیتنتکهنت ) 2006چگهند

با استفاد ا نظی خبیدان ت کار ناسان تلیتش  ش.

اس ؟ ت اینهد  یا بت تضع مهجهد ت ما هب

پایایه ک متغتیأای پیسشنامد با استفاد ا رتش

أاللاحگی
فیأنگسا مانهدرستادمیکزی جگهت  

لفایکیتنباخبیرسه ش ضییبپایایه رتیی 

مهناداریتجهددارد؟تدرانتهاتیژده أای
تفاتم 

نگهند  30نفیی محاسبد ت مقشار  ن  بق جشتل

عگهمهکارکنانچدرابادای بافیأنگسا مانهدر

مش .بیای
 1یی بیای ک سئهاالم  0/89بد دس  

ای جامهۀ ماریدارد؟ 

تح ت دادأا ا  مار تهدتفه (فیاتانه دردش 

روش تحقیق

مهنأای کهلگهدیت 

متانگت انحیا مهتار) ت 

با تهجد بد تهضتحام فهق ت اأگت

ش اس
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ای تحقتق ا نظیأش ا نهعکاربیدی ت ا نظی

اسگتینه

رتش تهدتفه -پتگایشه اس  .جامهۀ  ماری

ی  یفدتتهکهاستفاد  ش اس  .

أاللاحگی
تگامه کار ناسان ستاد میکزی جگهت  
118
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جشتل گارۀ:1پایایهابزارتحقتقت ییمجگهعدأای ن 
نوع فرهنگ

آلفای کرونباخ

تعداد گویه

شاخصها

متغییر مستقل

فیأنگقبت دای(دیتأه) 

0/67

6

فیأنگتیژ ساالری 

0/64

6

فیأنگرقابته 

0/76

6

فیأنگس س دمیاتبه 

0/81

6

تیژدهغالب 
رأبییسا مان 
سب مشییی کارکنان 
أگبستگهسا مانه 
تلکتشامراأبیدیسا مان 
مهتارأایمهفقت 


فرهنگ
سازمانی
0/89

یافتهها
تیژدهأایجگهت  ناختهجامهدنگهندنظتیجنست

درای ماالهد 

تحصتالم تضهت استخشامهت سابقۀ کار

بیرسه شکدنتایجدرجشتل گارۀ2تنظتم ش اسو .بیاسواسنتوایج 4/55دردوشراکارکنوانمویدت6/44
دردشراکارکنان نتشهت دادنش.أگچنت 2/6دردشمشرکدیپ م 5/11دردشموشرکفوهقدیوپ متموابقه
نش.سابقۀکار6/34دردش یی10
کار ناسه( 5/61دردش) کار ناسهار ش(26دردش)یادکتیا(8دردش)دا ت 
سال 6/34دردشبت 10تا15سالتمابقه15سالتبتشتیبهد انش.بدعالت نتایجنشانداد 5/41دردوشا 
انش .
کارکنانرسگه 5/38دردشپتگانهت20دردشقیاردادیبهد  
تیژدهأایجگهت  ناخته 

جشتل گارۀ:2
درصد







فهقلتسانس


26







دکتیا

1







جگع 

130

 21/5

جگع

درصد

جگع 

130

100

کار ناسه

80

 34/6

قیاردادی

15

11/5

5تا 10

61/5

10تا15

 45

20

15تا20

 28

0/8

20بدباال

 12

100

جگع 

 130

 14/6

رسگه

54

41/5

پتگانه

50

38/5

26

20

درصد

ن

 58

44/6

کاردانه

 26

 20

دیپ م 

8

6/2

درصد

مید

72

55/4

یی 5

 19

تحصیالت

فراوانی

130

100

 9/2







 100









بیایبیرسهفیضتدأایای ماالهد ابتشا مهنکهلگهدیت -اسگتینه سنجش شکدنتایجدرجوشتل وگارۀ
کید .
مهنأایپارامتیی استفاد  

مهتهانا 
 3بتانگینیمالبهدنته یعداد أاس .ا ای رت  
جشتل گارۀ :3مهنکهلگهدیت اسگتینه
متغتتی 
فیأنگ 
سا مان 



تهشادنگهند 

مقشار مار  مهن 

ساحمهناداری 

 130

 0/98

0/520

نتتجد 
نیمالبهدنته یع
داد أا 



أاللاحگی
فیضتۀاد هبتانگیای اس کد بت تضعمهجهدتما هبفیأنگسا مانهدرستادمیکزیجگهت  
تفاتمتجهددارد.درابتشابدمنظهربیرسهتضعمهجهدفیأنوگسوا مانهتمشوخصکویدنفیأنوگسوا مانه
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جنسیت

فراوانی

سابقۀ کار
(سال)

فراوانی

وضعیت
استخدامی

فراوانی

ناسایهفیأنگسا مانهجگهت أاللاحگیبیاساسمشلکامیتنتکهنت

أاللاحگی متانگت تانحیا مهتاربیایأوییو ا دهنودأوایفیأنوگسوا مانه
حاکمبیستادمیکزیجگهت  
محاسبد ش.بیای اساسبامقایسدمتانگت فیأنگأایادأهکیاسه(تیژ سواالری) فیأنوگقبت ودای(دیتأوه 
تهاتنهیاأگهاری) فیأنگس س دمیاتبهتفیأنگرقابته(با اری)ای نتتجوددیفتود وشکودفیأنوگرقوابته
رادارد.لذابدعنهانفیأنگحاکمتغالبدرای حه  ناختد ش.

(با اری)باالتیی نگی متانگت 
جشتل گارۀ:4ته یعمتانگت تانحیا مهتارانهاعفیأنگسا مانه 
متغییر

میانگین

انحراف معیار

رتبه

فرهنگ ویژه ساالری

 2/66

 0/962

4

فرهنگ قبیلهای (گروهی)

 2/76

 0/597

3

فرهنگ سلسله مراتبی

 2/81

 0/650

2

فرهنگ رقابتی (بازاری)

 2/85

 0/628

1


جشتل()4ته یعمتانگت انحیا مهتارانهاعفیأنگسا مانهرا نشان مه دأش کد در بت انهاع فیأنوگ سوا مانه
مهبا ش.پس ا ن بد تیتتبفیأنگس س دمیاتبوه
باالتیی متانگت ( )2/85میبهط بد فیأنگرقابته(نتتجددیا) 
(میاتبدیاتمحافظدکاراند)()2/81فیأنگ قبت دای( ایفدای تهاتنهیاأگهواریتوتمدویا)()2/76ت فیأنوگ
قیاردارنش.بنابیای مهتهان نتتجد دیف

تیژ ساالری(تهسهددیا)() 2/66در میاتب بهشی

فیأنگ غالب فیأنوگ

رقابته(نتتجددیا)مهبا ش .

پسا تهتت تضعمهجهدبدمنظهرمقایسدبت تضعمهجهدتما هبفیأنگسوا مانهسوتادمیکوزیجگهتو 
أاللاحگیا  مهن tتجهیاتابستدبد یحجشتل 5ییاستفاد  ش اس  .
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جشتل گارۀ:5متانگت تانحیا مهتارداد أایمیبهطبدتفاتمتضعمهجهدتما هبفیأنگسا مانه 
فرهنگ سازمانی تعداد میانگین خطای انحراف معیار انحراف معیار
تضعمهجهد 

 2/50  130

تضعما هب   4/11  130

 0/04025

 0/92601

 0/06032

 1/02231



جشتل گارۀ:6نتایج مهن  tتجهیاتابستدمیبهطبدتفاتمتضعمهجهدتما هبفیأنگسا مانه 
فرهنگ سازمانی
در وضعیت
موجود و مطلوب

تفاوت
میانگینها
 1/61

درجه آزادی

 129

خطای معیار

t

میانگین
 16/317

 0/20431

سطح
انحراف معیار

معناداری
P -value

 1/61347

 0/000



مهدأش بااستفاد ا  مهن tتجهیاتابسوتددرسواحخاوای0/05بودمقایسود
داد أایجشتل گارۀ6نشان 
أاللاحگیا دیشدا کارکنانپیداختد وش اسو .
تضهت مهجهدتما هبفیأنگسا مانهستادمیکزیجگهت  
120

بتژنعبشالهه محگشرضاأشاتنشی ایهبابیاأتگه

مهتهاننتتجددیف کدبواا گتنوان0/99
مهناداری( )P-value˂0/01کهچهتیا 0/01اس .لذا 
ا  نجاکد ساح 
داریتجهددارد.

أاللاحگیتفاتممهنا
بت متانگت تضعمهجهدت ما هبفیأنگسا مانهستادمیکزیجگهت  
مهدیدد .
بنابیای فیضتداد هتلیتش 
فیضتۀبهشیتحقتق بدبیرسهتفاتمبت فیأنگسا مانهکارکنانستادمیکزیجگهت أواللاحگویبودتفهتو 
مهپیدا د .
جنست  
جشتل گارۀ:7نتایج مهنلهن( مهنأگگنهتاریانسأا) 



آزمون لون

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

0/646

3

125

سطح معناداری
P-Value
0/587





جشتل گارۀ :8مهنمقایسدمتانگت أادربت فیأنگسا مانهکارکنان نتمید 
متغییر

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

فرهنگ

مرد

72

63/46

12/99

 58

 63/16

 15/07

ن

سازمان 

آمارۀ t

درجۀ
آزادی

سطح
معناداری
P-value

سطح
معناداری
()F

0/123

128

0/904

0/484



ابتشاباتهجدبد مهنلهن بیابییتاریانسأاتانتشدیدیش(جشتل )7سوپسنتایج(جوشتل )8نشواندادتفواتم
مهناداریبت متانگت فیأنگسا مانهکارکنان نتمیدمشواأش نشوش اسو ()P-value˂0/05بود وهریکود
متانگت فیأنگسا مانهکارکنانمید()63/46بامتانگت فیأنگسا مانهکارکنان ن()63/16تقییبواًَنزدیو بود
یهشیگیبهد اس .درفیضتدبهشی فیأنگسا مانهکارکنانستادمیکزیجگهت أاللاحگیبواتهجودبودسواح

مهناداریا لحاظ ماریبت متانگت فیأنگسا مانهکارکنانستادمیکزیجگهت أاللاحگیتساحتحصتالم

کارکنانمشاأش نشش اس  )P-value˂0/05(.


جشتل گارۀ:9نتایج مهنتح ت تاریانسی  یفدبت متانگت فیأنگسا مانهبدتفهت ساحتحصتالم
مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

F

بت دیتأه

454/234

4

113/558

0/580

درتندیتأه

24476/197

125

195/810

ک

24930/431

129

سطح معناداری
 P-Value
0/678




فیضتدبهشیتحقتق فیأنگسا مانهکارکنانستادمیکزیجگهت أاللاحگیبدتفهت تضهت استخشامهمهرد
بیرسهقیارداد اس  .
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تحصتالم(جشتل)9بیرسه ش.بابهی دتییا  موهنتح تو تاریوانسیو  یفودنتوایجنشوانداد تفواتم

ناسایهفیأنگسا مانهجگهت أاللاحگیبیاساسمشلکامیتنتکهنت

جشتل گارۀ:10نتایجتح ت تاریانسی  یفدبت متانگت فیأنگسا مانهبدتفهت تضهت استخشامه 
مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

F

بین گروهی

2574/695

2

1287/348

7/313

درون گروهی

22355/735

127

176/029

کل

24930/431

129

سطح معناداری
P-Value
0/001

باتهجدبدنتایججشتل گارۀ(F )10محاسبد ش ()7/313باساحمهناداری P-value˂0/01بوهد اسو .ا 
أاللاحگیبدتفهت تضهت اسوتخشامه نوان
ای رت بت متانگت فیأنگسا مانهکارکنانستادمیکزیجگهت  
تفاتممهناداریدرساح1دردشمشاأش  ش اس  .بیای ناسایهمقایسددتبددتیدیتأاا  مهنتهقتبوه
تهکهبهی دیفتد شکدنتایجدرجشتل 11مش اس  .
:مقایسدأایچنشداندبیحسبتضهت استخشامه 

جشتل گارۀ11


وضعیت )(I

وضعیت )(J

 (I-میانگین تفاوتها

استخدامی

استخدامی

)J

Tukey
HSD
آزمون

رسمی

توکی

پیمانی

کرانه پایین

کرانه باال

پیمانی

-6/73

604/2

0/55

-12 /25

0/10

قراردادی

5/897

3/167

0/154

-1/61

13/41

رسمی

6/073

2/604

0/055

-0/10

12/25

11/971

3/208

0/001

4/36

19/58

-5/897

3/167

0/154

-13/41

1/61

قراردادی
قراردادی

انحراف معیار

معناداری

فاصله اطمینان  95درصد

*

رسمی
پیمانی

*

-11/971

3/208

0/001

-19 /58

-4 /36

*.متانگت اختال درساح0. 05مهناداراس .
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أگاناهرکددرجشتل 11مش  بق مهنتهکهتفاتممهناداریبت متانگت فیأنگکارکنانرسوگهتپتگوانه
دارد.در
شارد.تلهبت متانگت فیأنگکارکنانپتگانهتقیاردادیتفواتممهنوادارتجوهد 
درساح0/05تجهدن 
فیضتد خی فیأنگسا مانهکارکنانستادمیکزیجگهت أاللاحگیبدتفهت سابقۀکارکارکنانمهردتجزیودت
تح ت قیاردیف (جشتل .)12
جشتل گارۀ:12تح ت تاریانسمتغتیفیأنگسا مانهبیحسبسابقۀکار 
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مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربع

F

سطح معناداری

بین گرو هها

1309/842

4

327/460

1/733

P -Value
 0/147

درون گروهها

23620/589

125

188/965

کل

24930/431

129
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باتهجودبودنتوایج ( F=1/733تسواحمهنواداری

اتلهی اتل:فیأنگبا اریاس در ای فیأنگ بی

مهناداری
مهتهانبتانکید تفاتم 
 )P-value>0/05

مه هد
نظارم ت کنتیل بتش ا انهاا پذیییتلکتش 

ا لحاظ ماریدرساح5دردشبت دتمتغتیمهرد

اما مسان بیتن سا مانه ت تغتتیام محتط اأگتو 

بیرسهمشاأش نشش اس .بودعبوارمدیگوی بوت 

بتشتیی نسب

دارد.سا مان
بد مسان داخ هسا مان 

متووانگت فیأنووگسووا مانهکارکنووانسووتادمیکووزی

با فیأنگ با ار نتتجد دیاس

جگهت أاللاحگیبودتفهتو سوابقۀکوارتفواتم

سا مان بد انجام کارأا اس .کارکنوان ایو  سوا مان

مهناداریمشاأش نشش اسو  تکارکنوانبواسوابقۀ


مهبا نش ت رأبیان در ای سا مان
رقابته ت أش دیا 

ت تهجد اد هدر ای

انش .
کاریمتفاتم فیأنگسا مانهیهسانهدا تد 

سخ

بحث

اقشامام رقابته ت دستتابه بد اأشا

یهها عهام مهمبقوایأویسوا مانکودمهجوب

اس  .

افزایشبهی تریسا مانهموه وهد بیخوهرداریا 

ب)اتلهیوو دتمفیأنووگس سوو دمیاتبووهاسوو .

انسجامدرار شأا باترأاتبد وهرک وهفیأنوگ

درفیأنگ س س د میاتبه نتز بد مسان درتنسا مانه

مهبا ش.ا ای رت بیایأیسوا مانهکود
سا مانه ن 

بتشتی ا مسان بیتن سا مانه تبیثبوامتنظوارم

ا گتنوانا 

بتشوتیا انهاوا پوذییی تلکتوش موه وهددرایو 

چگووهنگهفیأنووگسووا مانهمهجووهدتتهجوودبوود

فیأنووگ(فیأنووگنظووارمتفیمانووشأه)رأبوویان

رتشأوایکواربیدیبویایایجوادانسووجامدر نا 


محافظدکارتمشییانبتشتیأگاأنگکننوش تنواری

مهرتد ]10[.
اتلهی أایاد هبد گار 

أستنش .نانفهالت کارکنوانراردیوابهکوید تبوی


ماالهوووامنشوووانموووهدأوووشفیأنوووگبیتوووشتی 

پتشیف کارأاماابقبارتیدأاتبینامودأوانظوارم

اأشا استیاتژیأا رفتارفیدیتعگ هیدسوا مانه

ساختدانش کد

کننش.کامیتن ت کهنت [ ]4مشخص
مه 


دذارد.ادیمشییاندردشدتغتتیبهوی تری

تلثتی 
مه

فیأنگ س سو دمیاتبوه بسوتار رسوگه تسواختارمنش

تعگ هیدسا مانهبا نش بایوشبودعهامو تشوهت 

اس  .

دأنش فیأنگسوا مانهتتغتتوی نهواتهجوددا وتد

ج)اتلهی سهمفیأنگقبت دایاس .ای فیأنوگ 

با نش ]11[.

مهدانشتبیثبامتنظارم
انهاا پذیییراار ش 

نتایج مهنته تجهیاتابسوتد(جوشتل)6نشوان

کگتیدویایشدارد.أگهواریدیتأوه مشوارک ت

دادکدبت متانگت تضعمهجهدتما وهبفیأنوگ

مهبا نش .
أگاأنگه رتشأایکنتیلمحتط 

سا مانهستادمیکزیجگهتو أواللاحگویتفواتم

د)اتلهیوو چهووارمفیأنووگادأهکیاسووهاسوو .

داریتجهددارد.بدعبارمدیگیا نظیکارکنان 


مهنا

سوا مانأوایه فیأنوگ ادأهکیاسوه دارنوش کود بوی

مهبا شت
فیأنگسا مانهدرساحسا مانمتفاتم 

مهقهت یابه بتیتنه ت انهاا پذیییباال ت فیددیایه

اتلهی بنشیفیأنگسوا ماناینگهنوداسو :الو )

دارنش.فضا ت محتط کاری چنت سا مانأوایه

تلکتش

بددنبالدستتابهبدنهعهمزیو اسو

دتیت ماالبد دی أستنش تلکتش ب نشموشم بوی
ت مقادش کگّوه
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ناسایهفیأنگسا مانهجگهت أاللاحگیبیاساسمشلکامیتنتکهنت

پهیوا کوار فیی تخوالقبوهد  ت کارکنوانه ریسو 

نتووایجایو تحقتووقبووایافتوودأووایتحقتووقمیتاریووش

ب أگیا با رأبیانه نوه تر ت خوالق را تیغتوب

کهچهه قتوهمهتمویادی()1384کودنشواندادنوش

کنش .ن چتزی کدماید انسجام سا مانأای دارای
مه 


فیأنگادأهکیاسهدارایکگتیی متوانگت درمتوان

تجیبددیایه ت

مه هد تههش بد
فیأنگ ادأهکیاسه 

أگخهانهدارد .

انهاعفیأنگسا مانهاس []11نتز

نه تریاس .تلکتش ب نشمشم چنت سا مانأایه بوی
ر ش ت کسب منابع جشیش اس

ت مهفقت

در نها بد

مهرسش در سا مانأای مخت
بد نظی 

با تهجود بود

نوهع سوا مان تیژدوهأوای رفتواری کارمنوشان ت

مهنای منحصی بد فید وشن ت ارانود خوشمام نوهی 

أگچنت مناقۀ جغیافتایهکود سوا مان در ن قویار

اس  ]4[.

دارد فیأنگه خاص حاکم اس .درسا مانه مگه

نتووایجای و تحقتووقبوواتحقتووقمهووشیزاد تحس و 

اس

فیأنوگ س سو د میاتبوه ت درسوا مان دیگوی

اد ()1392کوودنشوواندادنووشفیأنووگحوواکمبووی

فیأنگ دیتأه حاکم با ش.با تهجد بد تولثتیی کود

کتابخاندأای هیتبییزبدتیتتوباتلهیو فیأنوگ

فیأنگسا مانه بی ادراک تفهی ت احساس کارکنان

ایفدای(دیتأه) فیأنگبا اری فیأنوگس سو د
میاتبهتفیأنگتیژ ساالریاس []12أگخوهانه

اأشا

رتشأای عگ

ت ابزارأات

دتیی ت ح مسان

انگتز رضای

فی ینوش تصوگتم
رتحتد افیاد ت

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال هفتم ،شمارة  1و1395 ،2

شارد .
ن 

متزان خالقت

أگچنت نتایجای تحقتقباتحقتقسوهتشی()1389

سا مان بد دتر ا تلثتی فیأنگ دانس  ]17[.

تحتشریتأگهاران()1390کوهچههتأگهواران

نتایج مهن  tتجهیاتابستددرجوشتل وگارۀ6

()1391ت ع تگیدانهتأگهاران()1393تحتشری 

بتانگیایو اسو کودبوت متوانگت تضوعمهجوهد

پاپ نتکیموه()1390کودنشواندادنوشاتلهیو 


تما هبفیأنگسا مانهدرستادمیکزیجگهتو 

فیأنگبافیأنگس سو دمیاتبوهاسو أگخوهانه

أاللاحگیتفاتمتجوهددارد.ایو یافتودبوانتوایج

نشارد ]13 11 15 14[.

تحقتووق ووجاعهتأگهوواران( )1384احگووشیت

چووهی()Choiتأگهوواران()2008درتحقتقووه

أگهاران()1389تمحگش اد تأگهواران()1389

دریافتنشکدفیأنگبا ار(رقابته)فیأنگغالوبدر

أگخهانهدارد ]3 18 19[.

با گا أایحیفدای بتسبالکی جنوهبهاسو []16

مهتهاننتتجددیف کدبت تضوعمهجوهد
بنابیای  

تحقتقأگخهانهدارد .

بایافتدأایای 

کد

فیأنگسا مانهباتضعما وهبفیأنوگسوا مانه

أگچنت ای یافتودأوا بوانتوایجتحقتوق وجاعهت

ستادمیکزیجگهت أاللاحگی ها تجهددارد.

أگهاران( )1384کدنشاندادنشفیأنوگحواکمبوی

مشییانار شسا مانأا پسا  ناسایهایو مسوللد

پیدیسدانشهش أایفنهتپویدیسع وهمدانشوگا 

بایش بابینامدأایتغتتیفیأنگبیایارتقایفیأنوگ

أگخهانهنشارد .

تهیان فیأنگمشارکتهاس []3

سا ماندامبیدارنش .
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ت نوه تری دارد نبایوشچتوزی را در

بتژنعبشالهه محگشرضاأشاتنشی ایهبابیاأتگه

ای ()2004در متندتغتتیفیأنگبودنقوشمهوم

دارد.
مهنادارجنست بافیأنگسوا مانهأگخوهانه 

رأبییا ار موهکنوش.تیمهتقوشاسو رأبوییت

[ ]15 12 22

فیأنگدترتیی سهدأستنش .ییااتلت فهالت 

نتایجتح ت تاریانسی  یفدبت متانگت فیأنگه

رأبیدرایجاددیت تسا ماناس .ادیرأبویانبود

سا مانهکارکنانباتهجدبدساحتحصوتالمنشوان

فیأنووگ دووا نبا وونش بوودجووایاینهوودفیأنووگرا

دادکدبت متانگت فیأنگسوا مانهکارکنوانسوتاد

مشییی کننش فیأنگ نهارامشییی خهاأوشکوید

میکزیجگهت أاللاحگوی بویحسوبتحصوتالم

[ .] 20

تفاتممهناداریتجهدنوشارد.نتوایجایو یافتودبوا

مهمتیی عهامو تغتتوی
تس تگهتأگهاران( )1389

تحقتووقع تگیدانووه فیاأووانه قاسووگهتأگهوواران

فیأنگراچشومانوشا رت و تبصوتیمکارکنوان

()1393در متنوودمتفوواتمبووهدنمتووانگت فیأنووگ

نست بود ن رأبوییتموشییی مشوارکته نظوام

سا مانها نظیتحصوتالم[]15أگخوهانهنوشارد 

ایسووتگهکارکنووانتجبوویانخووشمام فیاینووش

تلهبانتایجتحقتوقمهوشیزادتحسو  اد ()1392

جامهدپذیییکارکنان اناباقپذیییتتهام پهیابوا


أگخهانهدارد ]12[.

محتط اناباقباأش تتههشدرراأبویی انسوجام

نتایجتح ت تاریانسی  یفدبت فیأنگسا مانه

داخ هباال تهانگنشسا یافیادتتلکتوشبویفنواتری

تتضهت استخشامهکارکناننشانداد بت متانگت 

ا العام تخاتگددادنبودفهالتو افویادناسوا دار

فیأنووگسووا مانهکارکنووانسووتادمیکووزیجگهتو 

مهداننش ]21[.


أاللاحگیبویحسوبتضوهت اسوتخشامهتفواتم

بنابیای بایشسا مانأوایموهردماالهودبودتوشتی 

مهناداریتجوهددارد.نتوایجایو یافتودبوا تحقتوق

بینامدأایهبیایعگ تاتهکیدنمهاردموذکهراقوشام

ع تگیدانه فیاأانه قاسوگهتأگهواران( )1393در

نتایججشتل گارۀ8نشاندادکدتفاتممهنواداری

تضهت استخشامهأگخهانهدارد ]15[.

بووت متووانگت فیأنووگسووا مانهکارکنووانبیحسووب

نتایجتح ت تاریانسی  یفدبت فیأنگسا مانه

جنست تجهدنشارد.بیرسهمتانگت أوایدتدویت 

باسابقۀکارکارکناننشانداد بت متوانگت فیأنوگ

مهدأشکدمتانگت نگیۀکارکنانموید()63/46
نشان 

سا مانهکارکنانستادمیکزیجگهت أاللاحگیبی

بامتانگت نگی کارکنان ن()63/16تقییباًَ نزدیو 

شارد .
حسبسابقۀکارتفاتممهناداریتجهدن 

بوودأوومبووهد اس و .نتووایجای و یافتوودبوواتحقتووق

نتایجای یافتدباتحقتق ع تگیدانه فیاأانه قاسگه

ع تگیدانووه فیاأووانه قاسووگهتأگهوواران()1393

تأگهووواران()1393تمهوووشیزاد تحسووو  اد 

مهشیزاد تحس  اد ( )1392تیزدخهاسته رجایه

()1392در متنوودیهسووانبووهدنمتووانگت فیأنووگ

پهر مهلهیتأگهاران()1388در متندنبهدراباوۀ

سا مانهکارکنانا نظیسابقۀکارأگخوهانهتجوهد
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نگاینش.


متندمتفاتمبهدنمتانگت فیأنگسا مانها نظوی

ناسایهفیأنگسا مانهجگهت أاللاحگیبیاساسمشلکامیتنتکهنت

. بدستادمیکزیجگهت أاللاحگیقاب تهگتماس

]بدعبارمدیگویکارکنوانبواسوابقۀ15 ت12[.دارد

بنووابیای بوویایتهتووت تضووهت مهجووهدفیأنووگ

 .انش
 کاری متفاتم فیأنگ سا مانهیهسانه دا تد

سا مانهبخشأایدیگیجگهت نتا بدتحقتقأای

نتیجهگیری

 ا محوشتدی أوایپوژتأشایو.مهبا وش
 دیگیی

نتایجماالهدنشاندادکدبت متانگت تضعمهجوهد

اس کدبیخها  مهدنهأا عالقودایبودکارأوای

 تما هبفیأنگسوا مانهسوتادمیکوزیجگهتو

ا ای رتج بأگهاری نوانتوا.پژتأشهنشا تنش

 أگچنوت.أاللاحگیتفواتممهنواداریتجوهددارد

بویایانجوامتحقتقوامدیگویدر.حشید هاربوهد

 بیرسهتضعمهجوهدفیأنوگسوا مانهنشوانداد

متندفیأنگسوا مانهپتشونهاد موه وه د فیأنوگ

 فیأنگرقابته(با اری)دارایباالتیی نگی متانگت

سا مان ناسایهتنقواطقوهمت

بخشأایمخت

لذابدعنهانفیأنگحواکمتغالوبدرسوتاد. اس

 .ضه أیفیأنگبایهشیگیمقایسد هد

تح ت أوای.میکزیجگهت أاللاحگی  ناختد ش

سپاسگزاری

مارینتزنشاندادکدبت متانگت فیأنگسوا مانه

 بشی تست دا تگامهأگهارانستادمیکزیجگهت

کارکنانستادمیکزیجگهت أاللاحگیبویحسوب

أاللاحگیکدمارادرانجامای تحقتقیارینگهدنش

تحصتالم تسابقۀکوارتفواتممهنواداری

 تبامتان تبیدباریپیسشنامدأاراتهگت کیدنوش

تلهای تفاتمدرتضهت اسوتخشامه.تجهدنشارد


 .مهنگایتم
 تشهیتقشردانه

یافتدأایای تحقتقفقط. کارکنانمهناداربهد اس

جنست
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Abstract
Background: Organizational culture is shaped by the organizational character
therefore organizations can be identified in terms of their culture. However, a
coherent culture with the goals and mission of the organization increases the
efficiency and effectiveness of the organization. Thus, this study aims to detrmine the
organizational culture of Red Crescent society.
Method: In this applicable and descriptive survey, all headquarter experts of Red
Crescent society (250) were studied and 148 persons were selected by using simple
random sampling. Data gathered based on standard questionnaire of Cameron and
Quinn. Experts and scholars confirmed content validity and reliability (0/89). For
data analysis, descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov, Leven, means
comparison, ANOVA and Tukey were used.
Findings: The results as follows: culture market (competitive) achieve the highest
mean score (2/78); the difference between the existing and desired organizational
culture (sig=0/05) based on the the results of paired t-test or dependent (16/317);
mean comparison represents a significant difference between average organizational
culture and employment status of employees; also the significant levels for gender,
education, employment status and work experience were 0/904, 0/678, 0/147 and
0/001 respectively.
Conclusion: According to the results, a significant difference between the existing
and desired organizational culture is observed. Also, items such as competitive
culture, hierarchical culture, mass culture and specific cultural democracy in order of
preference are the bases for headquarters of the society.
In addition, further researchs is needed to determine the current status of the
organizational culture in other parts of the society.
Keywords :identify ,organizational culture, Red Crescent society, Cameron and
Quinn

