مقالۀ پژوهشی

اصلی تحقیق پرسشنامت استاندارد فرهنگ سکازمانی مکدل
کامرون و کوئین( )2006و چکابدی سکازمانی شکریفی و

ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با

ژانگ ( )1999می باشد .روایی محتوایی آن بکا اسکتفاد از

چابکی سازمانی جمعیت هاللاحمر در

پایکایی بکت

نظرخبروان و کارشناسان تأییکد شکد .ضکری

روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ ) برای پرسشنامتها

حوادث

بت ترتی

(مطالعۀ موردی :ستاد مرکزی)
حسن رضا زین آبادی ،محمدرضا هداوندی ،ایوب
ابراهیمی ،کتایون فراهانی ،یحیی صفیخانی
 .1دکترای مدیریت آموزشی ،دانشیار دانشکدد مکدیریت
دانشگا خوارزمی ،تهران ،ایران
 .2نویسندۀ مسئول :دانشجوی دکترای مدیریت آموزشکی
دانشگا خوارزمی ،تهران ،ایران
Email:std_mrhadavandi@khu.ac.ir
 .3دانشککجوی دکتککرای مککدیریت آموزشککی دانشککگا
خوارزمی ،تهران ،ایران
 .4دانشککجوی دکتککرای مککدیریت آموزشککی دانشککگا
خوارزمی ،تهران ،ایران

 0/88و 0/89و برای کل ابکزار  0/92بکت دسکت

آمد .درتحلیل داد ها از فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف
معیککار ،ضککری

همبسککتگی پیرسککون وآزمککون دوربککین

واتسون ،رورسیون دو متییر (خطکی سکاد ) و چندوانکت
استاندارد استفاد شد است.
یافته ها :فرهنکگ بکازاری (رقکابتی) بکا میکانگین ()2/85
باالترین رتبت فرهنگ سکازمانی را بکتدسکت آورد .مقکدار
آمار آزمون ( F = )105.611برای بررسکی رابطکت میکان
فرهنگ سازمانی و چابدی سازمانی در سکط ((P-0/01
= valueمعنککی دار اسککت .نتککایر رورسککیون چندوانککت

 .5دانشککجوی دکتککرای مککدیریت آموزشککی دانشککگا

اسکتاندارد نشککان داد خککرد فرهنککگ بککازاری بککا ضککری

خوارزمی ،تهران ،ایران

( )β =.0/457پی بینی کنند شاخص پاسخگویی چابدی

دریافت:پذیرش:

سککازمانی مککیباشککدد.وخرد فرهنککگ سلسککلت مراتبککی
( )β =.0/397شککاخص شایسککتگی چککابدی سککازمانی را

چکیده
مقدمه :در هر سکازمانی انجکا هروونکت تیییکر و تحکول

فرهنگ سازمانی میسکر اسکت .پکی بینکی نکاپکذیر بکودن
تیییرا

مستمر در سطوح ووناوون نیز چابدی سکازمانی

را ضروری می سازد .بت منظور کاه

خطرا

طبیعی ودامنت بحران ناشی از آن کت مشدال

حکواد
ناوهکانی و

غیر قابل پی بینی پدید می آورد؛ الز است سازمانهکای
درویر بحران چابک شوند.
روش :این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن ،توصکیفی
از نوع همبستگی است .جامعت آماری  250نفکر و نمونکت
با استفاد از جدول کرجسی و موروان  148نفکر و روش
نمونت ویری تصادفی ساد از نوع بدون جایگزینی و ابزار

پی بینی کنند مناسبی برای شاخصهای انعطافپکذیری
و سرعت ،چابدی سازمانی نیستند.
نتیجه گیری  :نتایر نشان داد کت فرهنگ بازاری (رقابتی
و نتیجت ورا) فرهنگ حاکم بر ستاد مرکزی جمعیت هالل
احمر می باشد .همچنین فرهنگ سکازمانی( )β =.0/672
میتواند بت طور مثبکت و معنکی دار چکابدی سکازمانی را
پی بینی کند 45 .درصکد از واریکانچ چکابدی سکازمانی
بوسیلت فرهنگ سازمانی قابل توضی و تبیین است .و 55
درصد بت سایر عوامل خارج از مدل مربوط میشود.

کلمات کلیدی :ارزیابی ،فرهنکگ سکازمانی  ،چکابدی
سازمان ،جمعیت هالل احمر ،حواد

طبیعی

1
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بنیادین تنها ازطریق شناخت دقیق نقکاط قکو

و ضکع

پی بینی میکند .هیچددا از خرد فرهنگهای سکازمانی

ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطت آن با چابدی سازمانی جمعیت هاللاحمر در حواد

مقدمه

انبو مطالعا

در دو دهت اخیر ،کشورهای صنعتی متوجت یک عامل

اوایل دهت  1980میالدی انجا ورفت؛ نحو نگکرش

اسککتراتکیک وتعیککین کننککد در موفقیککت و یککا عککد
موفقیککت شککرکتهککا و سککازمانهککای کسک

و کککار

وردید اند .ایکن موضکوع همکان فرهنکگ سکازمانی
است .فرهنگ سازمانی قوی و منسجم موج
نق ک

ایفای

مککو رتر کارکنککان دریککک سیسککتم و دسککتیابی

سریعتر بت اهداف سازمان میشود(.)1
بت دنبکال نظریکا

و تحقیقکا

دان

مربکوط بکت فرهنکگ سکازمانی ککت در

پکوهان و مدیران را نسبت بکت سکازمان تیییکر

داد .و تجزیت و تحلیل فرهنگ سکازمانی بکت یدکی از
مهمترین تخصصها مطرح شد)5(.
نظران و محققان ( بکارنی.1986 1

بسیاری از صاح

او  1989 ،2پفر 1984،3ویلدینکز و اوچکی) 1983،4
فرهنگ سازمان را بت عنوان منبعکی از مزیکت رقکابتی

جدیکد درمکدیریت ،

مورد توجت قرار داد اند)6( .

فرهنگ سازمانی دارای اهمیکت روز افزونکی شکد و

مارتینز و مکارتینز 5فرهنکگ سکازمانی را بکت عنکوان

یدی از مباحث اصلی و کانونی مکدیریت را تشکدیل

سیستمی از معانی مشترک کت توس اعضای سکازمان
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داد است (.)2

حفظ و موج

تمایز یک سازمان از دیگر سازمانهکا

یدی از دالیل عمد توجت و عالقت نسبت بت مطالعکت

میشود تعری

کرد اند()7

فرهنگ سازمانی ،آن است کت مفهو فرهنگ ،نت تنهکا

از نظر آرنولد 6فرهنگ سکازمانی هنجکارهکا ،باورهکا،

با تحلیل سازمان مکرتب اسکت بلدکت بکت مکا کمکک

اصول و شیو های رفتاری هستند کت بکا هکم ترکیک

میکند تا بدانیم در سازمان جایی کت خرد فرهنگها

شد اند و شخصیتی مجزا بت سازمان میدهند)8(.

و ورو های کاری باید با هم کار کنند چت میوکذرد.

لوئیز 7نیز در نظریت خود بر نقکاط و مدکانهکایی ککت

اور ما رویدردی فرهنگی بت مسائل سکازمان نداشکتت

فرهنکگ از آنجککا نشکأ

مککیویکرد؛ تاکیککد دارد .وی

باشیم؛ از درک برخی پدید ها ناتوان خواهیم بود(.)3

عنوان میکند درک شدل ویری یک فرهنکگ خکا

از طرف دیگر ،دنیایی کت ما در آن زندوی می کنیم بت

و منحصککر بککت فککرد در داخککل سککازمانهککا،خصوصککا

سرعت در حال تیییر و تحول مکی باشکد و در ایکن

سکازمانهکای بکزر

محی پیچید سازمانهایی موفکق خواهنکد بکود ککت

مشدل است)9( .

بتوانند با طراحی استراتکیهای مناس

و اجرای مو ر

مطالعا

اوککر غیکر ممدکن نباشککد،اغل

نشان میدهد شناخت فرهنگ سازمانی بکت

آنها بقای خود را تضمین کننکد؛ مهکم تکرین عامکل

عنوان ضرورتی مهم ،در اولویت فعالیتهای مدیران

موفقیت در این حرکت فرهنکگ سکازمانی اسکت بکا

سازمان قرار دارد و تنظیم راهبرد سکازمان در حکوزۀ

توجت بت ارتبکاط اسکتراتکیهکای جدیکد بکا فرهنکگ
سازمانی ،بت جاست ککت شکناخت کامکل و دقیقکی از
فرهنگ سازمانی صور

2

ویرد)4( .

1.Barney
2.Ott
3.Pfeffer
4.Wilkins and Ouchi
5 Martins & Martins
6. Arnold
7.Louis
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فرهنگی و ایجاد فرهنگ سازمان قوی ،بقای سکازمان

قبل از آن ،شناسایی و بررسی دقیق فرهنگ سازمانی

را تضمین میکند)10(.

اقدا کنند)11( .

بنابراین سازمانهای امروزی ،قبل از هر چیز باید بکت

از آنجا کت محکی فرهنگکی سکازمان،عمیکق تکرین،

بنیادین در بین های کارکنان وایجکاد

تکرین تکأ یر را بکر رفتکار

ایجاد تیییرا

تحول در سطوح مختل

پردامنت ترین و بلند مکد

اجتماعی اکثریت اعضکای یکک سکازمان مکیوکذارد.

فردی ،وروهی و سازمانی و

()12

نمودار  :1مدل کامرون و کوئین ()2006
انعطاف پذیری و آزادی عمل

ویک ساالری

قبیلت ای

تمرکز خارجی و تمایز

تمرکز داخلی و یدپارچگی

سلسلت مراتبی

بازاری
با

و کنترل داشتن

نمودار -2مدل مفهومی تحقیق

انواع فرهنگ
سازمانی

فرهنگ قبیله ای

پاسخگویی

فرهنگ سلسله مراتبی

شایستگی

فرهنگ بازاری(رقابتی)

پذیری
سرعت

ارزیککابی ،جهککت دهککی و تحککول فرهنککگ سککازمان،

در زمینت شناخت فرهنگ سازمانی مدلها و الگوهای

و ممیزی مستمر مولفکتهکای

متنوعی وجود دارد .یدی از جدیدترین این مکدلهکا

مستلز مطالعت ،سنج
فرهنگی است)13( .

مدل کامرون و کوئین )2006( 1میباشد .ککامرون و

بر این اساس در سازمانهای انسان محور بکت منظکور

کویین براساس  39شاخص اصلی ا ربخشی کمپل و

تقویککت و ارتقککای فرهنککگ سککازمانی موجککود ابتککدا

همداران  ،با توجت بت دو بعد اساسکی (درونگرایکی

میبایست فرهنگ حاکم را مورد بررسکی و شکناخت

در مقابکل برونگرایکی ،کنتکرل و بکا

در مقابکل

قرار داد؛ تا از این طریق نقاط قابل بهبکود ،شناسکایی

انعطافپذیری) چهار نوع فرهنگ سکازمانی (نمکودار

شد و زمینت ارتقای فرهنگی آن فراهم آید)14(.

 )1را ارائت نمودند.
1.Cameron, K. S., & Quinn

3
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فرهنگ ویژه ساالری

انعطافپذیری

ابعاد چابکی
سازمانی

ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطت آن با چابدی سازمانی جمعیت هاللاحمر در حواد

بکت اعتقکاد ککامرون و ککویین معیارهکای ا ربخشکی

یابی بیرونی و انعطافپذیری زیاد و فردورایی تأکید

سازمان از این نظر اهمیت دارنکد ککت نشکان دهنکد

میورزند .فضا و محی کاری چنکین سکازمانهکایی

ویکویهایی هسکتند ککت مکرد آنهکا را در خصکو

پویا ،کارآفرین و خالّ است وکارکنانی خطکرپکذیر،
میکند .در

عملدرد یک سازمان ارزشمند می داننکد .ککامرون و

همرا با رهبرانی نوآور و خالّ را ترغی

کویین پیشنهاد کردند کت چارچوب ارزشهای رقابتی

سازمانهای دارای فرهنگ ادهوکراسی تعهد بت تجربت

می تواند بت منظور بررسکی سکاختار عمیکق فرهنکگ

ورایکی و نکوآوری موجک

سازمانی ،باورهای اساسی ،انگیز ها ،رهبری ،تصکمیم

سازمانی میشود .در این سازمانها برحرکت در خ

ویری ،ا ربخشی ،ارزشها و سایر موارد سکازمانی بکت

مقد پیشتاز و پیشگا بودن در نکوآوری و خالّقیکت

کار رود .این چارچوب ارزشهای رقکابتی از چهکار

تاکید میشود .موفقیت ،بت معنکای منحصکر بکت فکرد

انکداز:

جدیکد اسکت .رهبکر

نوع فرهنگ تشکدیل شکد اسکت ککت عبکار

همبسکتگی و انسکجا

شدن و ارائت کاالها یا خکدما

فرهنگ قبیلتای (وروهی) ،فرهنگ ادهوکراسی (ویک

تولید یکا خکدمت خکا

سکاالری ،توسکعتوکرا) ،فرهنکگ بکازاری (رقکابتی)،

سازمانی مهم است و سازمان بر ابتدار و آزادی عمل

فرهنگ سلسلت مراتبی(محافظت کارانت) ()15

فردی تأکید میورزد.

 .1فرهنگ قبیلهای :سازمانی دارای فرهنگ قبیلکتای

 .3فرهنگ بازاری (رقابتی) :سازمانی دارای فرهنگ

است کت بر حفظ بقا و انعطافپذیری ،عالقت بت افراد

رقابتی است کت بر موقعیت یابی بیرونی همرا با نیاز

و حساسیت نسبت بت مشتریان تأکیکد دارد .مدکان و

بت با

وکنترل تأکید میورزد .چنین سکازمانهکایی

فضای کاری سازمانهای با فرهنکگ قبیلکتای بسکیار

نتیجت ورا هستند و توجت اصلی آنها بت اجرای درست

دوستانت است؛ جایی کت کارکنان در بسیاری از موارد

کارهاست .کارکنان هدف جویند و با یددیگر رقابت

با یددیگر اشتراک دارند؛ درست مثکل اعضکای یکک

طل  ،مولّد و محکرکهکایی
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خانواد بزر

میکنند .رهبران چال

شکدن در چنکین فرهنکگ

انسجا سازمانی از طریق وفاداری بکت

سخت کوش ،وافکرادی پیگیکر و پایکدار هسکتند .آن

سنّتها ایجاد میشود .تعهد سازمانی بسیار باالست.

چیزی کت سازمان را با هم متحد و یدپارچت میسازد،

منابع انسانی و دستیابی بت

تأکید بر برند شدن است .همگان بکت شکهر

و بکت

درجت بکاالیی از انسکجا و اخکال تأکیکد مکیورزد.

بر اقداما

رقابتی

سازمان بر منافع بلندمد

موفقیکت در چنکین سکازمانهکایی برحسک

موفقیت عالقت دارند .در بلندمد

میکزان

و دستیابی بت اهداف و مقاصد کمی تاکید میشکود .

حساسیت نسبت بت مشتریان و عالقکت بکت انسکانهکا

میزان نفوذ در بازار تعیین میشکود؛

تعریک

مکیشکود .سکازمان پکاداش ویکک ای بکرای

موفقیت برحس

رهبری بازار و قیمت هزینت مهم و حرککت سکازمان

کارهکای وروهکی ،مشکارکت و توافکق آرا در نظکر

سخت کوشانت و رقابت آمیز است.

میویرد.

 .4فرهنگ سلسله مراتبی :سکازمانی دارای فرهنکگ

.2فرهنگ ادهوکراسی (توسعه گرا) :سکازمانهکایی

سلسلت مراتبی است کت بر با

دارای فرهنگ ویک ساالری هستند ککت بکر موقعیکت

میورزد؛ درآنجا کارها بت طور کامل رسمی و ساختار

4

و کنترل درونی تأکید
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شکد انکد ککت

یافتت اند و رویتها بت وونت ای تعری

مشخص میکنند هرفرد چت کاری باید انجکا دهکد.
و حرکت آرا سازمان بسکیار

حفظ و نگهداری با

چابدی ،توانایی سکازمان بکرای ارائکت محصکوال
خدما

و

با کیفیت باال را ارتقا داد و در نتیجت عامکل

مهمکککی بکککرای بهکککر وری سکککازمان محسکککوب

حیاتی است  .قوانین رسمی وخک مشکیهکا عامکل

میشود(.)20

انسجا و یدپارچگی سازمان انکد .توجکت بلندمکد

چابدی بت طور دائم بت عملدکرد پرسکنل و سکازمان،

سازمان برحفظ با
و عملیا

و عملدرد باال ،همرا با کارایی
تحویل

ماندواری است .موفقیت برحس

قابکل اعتمکاد ککاال و خکدما  ،برنامکت زمانبنکدی
میشود)16( .

مشخص ،و هزینت کم تعری

سریع بت نیازهکای مشکتریان ،شکرای رقکابتی
سکط تحکوال

بسیار سخت و افکزای
پاسککخگویی بککت حککواد

فرصت های حاصل از جذب مشتری توجت میکند و
مستلز آمکادوی دائکم بکرای رویکارویی بکا تیییکرا
بنیادی و سطحی است و سازمانهای چابک همیشکت

امروز مسائلی کت سازمان هکا بکا آن روبکرو هسکتند.
واکن

ارزش محصول و خکدما

و تیییکر دائکم در زمینکت

محیطکی و

برای یادویری هر چیز جدیکدی ککت باعکث افکزای
سودآوری ناشی از بهر ویری از فرصت های جدیکد
میشود؛ آماد اند(.)21

اسککت .در چنککین محیطککی

چابدی سازمانی عامل مهمی است کت مدیر بحران را

سککنتی و بککا

قادر میسازد برخورد صحی  ،سکریع و مکو رتری بکا

روشهککای وذشککتت هککدایت و کنتککرل نمککود .الزمککت

داشتت باشد ،از فرصت های بالقو پدید آمد

نمککیتککوان سککازمانهککا را بککت صککور

واکن

مو ر و مفید بت این تیییرا

و کسک

تیییرا

مزیکت

بر ا ر تیییر بت بهتکرین نحواسکتفاد نمایکد .درجهکت

رقابتی از فرصتهکای حاصکل از آنهکا ،دسکتیابی بکت

بهبود و پیشرفت سازمان و تامین اهداف و نیازهکای

چابدی سازمانی 1است(.)17

آینککد سککازمان حرکککت کنککد؛ همچنککین خککدما

جدیدی برای سکاخت ،خریکد و فکروش ،ارتباطکا

کوتا ارائت نماید(.)22

متنوع و متعدد و معیارهای جدید ارزشیابی عملدکرد

تورنگلین 2و همداران بر مبنای مرور ادبیکا

افراد و سازمانها قلمداد میشود(.)18

یک مدل مفهومی برای سازمان چابک ارائت کرد اند.

چابدی را مکیتکوان بکت صکور

سککازمان بککا نیازهککای متییرکککاری ،در جهککت کسک
مزیت رقابتی تعری

جکامع،

در این مدل مهم ترین عامل محکرک چکابدی ،تیییکر
است و مکیتکوان ایکن تیییکر را عمکدتا در نیازهکای

کرد .در چنین سازمانی ،اهداف

مشککتری ،مککالکهککای رقککابتی ،بککازار ،فنککاوری و

کارکنان با اهداف سازمان در یک راستا قرار داشتت و

مؤلفت های اجتماعی مشاهد کرد .از طرفکی سکازمان

این دو توأ با یددیگر درصدد هستند تا بت نیازهکای

چابک برای مقابلت و رویارویی بکا ایکن تیییکرا

بکت

متییر مشتریان پاسخ مناسبی دهند (.)19

مجمکککو عکککت ای از قابلیکککتهکککا نیکککاز دارد ککککت

1. Organizational agility

2. Torng Lin

5
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چابدی شامل شیو جدید انجکا کارهاسکت و رونکد

بشردوستانت با کیفیکت بکاال و در مکد

همسکویی نزدیکک

زمکان نسکبتا

ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطت آن با چابدی سازمانی جمعیت هاللاحمر در حواد

انعطاف پذیری ،شایستگی ،پاسکخگویی و سکرعت از

آنها بیشتردردسترس بود ،لذا ایکن مکدل هکا انتخکاب

در

شدند .از طرفی در تعکدادی مکدل هکای دیگکر ،مبنکا

مقالت ای برای کاربرد مفهو چابدی در سکازمانهکای

شرکتهای تولیدی و بازروانی بود کت تناس

زیادی

خدماتی ست سوال زیر را مکورد توجکت قکرار دادنکد:

با قلمرو مدانی تحقیق حاضر(ستاد مرکزی جمعیکت

ککردو چگونکت

هالل احمر) کت محصول آن ارائت خکدمت مکیباشکد

آن جملککت انککد( .)23هیلگرزبککر  1و همدککاران

چگونت مکیتکوان چکابدی را تعریک

میتوان مهمترین شاخصهای چابدی را انداز ویری

وجود نداشت.

نمودو بت چت شدل ،شدافهای میکان سکط واقعکی

با توجت بکت توضکیحا

چابدی و چابدی مورد نیکاز را انکداز ویکری کنکیمو

همچنین بررسی پیشینت کت نشان مکیدهکد تحقیقکا

()24

انککدکی رابطککت میککان فرهنککگ سککازمانی و چککابدی

شریفی و ژانگ 2نیکز چکابدی سکازمانی را در قالک

سازمانی را بررسی کرد اند .محققان بکت ایکن نتیجکت

چهککککار شککککاخص (پاسککککخگویی ،شایسککککتگی،

رسیدند کت درتحقیق حاضر پچ از شناسایی فرهنگ

انعطافپذیری و سرعت) بت شرح زیرمیسنجند.

سازمانی (با استفاد از مدل ککامرون و ککوئین)2006

 .1پاسخگویی 3کت بت توانایی تشخیص تیییکرا
واکن

و

سریع و بهر جویی از آنها اشار دارد.

 .2شایستگی 4کت بر توانایی کس

هدفها و مقاصد

سازمان داللت میکند.

فکو و اهمیکت موضکوع و

بت بررسی ارتباط میکان فرهنکگ سکازمانی و چکابدی
سککازمانی سککتاد مرکککزی جمعیککت هککالل احمککر در
حواد

بپردازند .در این تحقیکق محققکان در صکدد

پاسخگویی بت این فرضیا

میباشند .میکان فرهنکگ

 .3انعطککافپککذیری 5و قابلیککت سککازواری کککت

سازمانی و چابدی سازمانی سکتاد مرککزی جمعیکت

عبارتسککت از :توان کایی بککرای جریککان دادن بککت

رابطت وجود دارد .میان خرد

فرایندها و کس
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از تسهیال

هدفهای مختل  ،با اسکتفاد

یدسان.

 .4سککرعت 6کککت عبککار

هالل احمر در حواد

فرهنگهای سکازمانی بکا هکر یکک از شکاخصهکای
چککککککککابدی سککککککککازمانی (پاسککککککککخگویی،

اسککت از توانککایی انجککا

فعالیتها در کمترین زمان ممدن)25( .

شایستگی،انعطافپکذیری و سکرعت) سکتاد مرککزی
جمعیت هالل احمر در حواد

رابطت وجود دارد.

از آنجا کت ابعکاد هکر یکک از متیییکرهکای مسکتقل و

روش تحقیق

وابستت در مدلهکای ککامرون و ککوئین و شکریفی و

این تحقیق ،با توجت بت مبانی نظری و عملکی ،از نظکر

سازمان مکورد تحقیکق

ککاربردی و از نظکر روش،

ژانگ با ساز و کار و عملیا

سازواری بیشتری داشتند و اطالعا

مورد نیاز برای

هکدف از نکوع تحقیقکا

توصیفی از نوع همبستگی است .جامعت آماری کلیکت
کارکنان ستاد مرکزی جمعیت هالل احمکر  250نفکر

1. Hillegersberg
2. Sharifi, H; Zhang
3. responsibility
4.competence
5.flexibility
6.speed

6

(بت جزء نیروهکای خکدماتی و مکدیران) مکیباشکند.
نمونت ویری با استفاد از جدول کرجسی و موروکان
 148نفر تعیین شد کت تعداد  130پرسشکنامت تدمیکل

حسن رضا زین آبادی ،محمدرضا هداوندی ،ایوب ابراهیمی ،کتایون فراهانی ،یحیی صفیخانی

و جمع آوری وردید .کت  12درصد افت داشتت است.

شریفی و ژانگ( )1999بر اسکاس طیک

روش نمونت ویری از نوع تصادفی ساد از نوع بدون

خیلی کم  -2کم  -3متوس  -4زیاد  5خیلی زیکاد)

جایگزینی میباشد .در این روش پچ از تهیت لیسکت

اسککتفاد شککد اسککت .کککت متییککرهککای  4وانککت -1

جامعت آماری برای هر یک از اعضای جامعت شکمار

پاسخگویی  -2شایسکتگی  -3انعطکافپکذیری و -4

یا کدی تهیکت مکیشکود ،سکپچ شکمار هکا بکر روی

سرعت را می سنجد.با عنایت بت ایندت پرسشکنامتهکا

تدت هایی از کاغذ نوشتت میشوند .تدتهای کاغکذ در

استاندارد بود و در پکوه های متعدد بت کار بکرد

ظرفککی قککرار داد مککیش کوند و خککوب بککت هککم زد

شد اند از قبل روایی و پایایی آن مکورد تاییکد قکرار

مکیشکوند ،سککپچ نمونککت ای بککا حجککم معککین از آن

ورفتت است .لذا مجددا روایی (محتکوایی و صکوری)

انتخاب میشود .در این تحقیق ابزار از دو پرسشنامت

آن بککا اسککتفاد از نظککر خبروککان (اسککتاد راهنمککا ) و

تشدیل شکد اسکت -1 .بکرای ارزیکابی و شناسکایی

کارشناسان تایید شد .پایایی کل متییرهای پرسشکنامت

فرهنگ سازمانی ستاد مرکزی جمعیت هالل حمر از

بت روش همسانی درونی با استفاد از فرمکول آلفکای

پرسشککنامت اسککتاندارد  24سککوالی مککدل کککامرون و

پایایی بکا

کرونباخ مورد آزمای

قرار ورفت .ضری

لیدکر

(1

از هکزاران سکازمان در

استفاد از نر افزار spss 23بر روی یک نمونکت 30

جهان بت کاررفتت و همچنین جامع

نفری محاسبت و مقدار آن طبق جدول زیر برای ککل

بودن معیارها ،جدید و پرکاربرد بودن ،و تعیکین نکوع

سککواال

فرهنککگ سککازمانی

فرهنکگ موجککود سککازمان ،اسکتفاد شککد اسککت کککت

 0.88و برای سواال

متییرهای  6وانت  -1ویکوی غال  -2رهبری سازمان

آمد .برای تحلیل داد ها از آمارتوصیفی نظیر فراوانی،

 -3سبک مدیریت کارکنان -4همبستگی سازمانی -5

درصد ومیانگین ،انحراف معیار ودرآمار اسکتنباطی از

راهبردی سازمان و  -6معیارهکای موفقیکت

ماتریچ همبستگی ،آزمون دوربین واتسون ،رورسیون

( 1خیلکی ککم  -2ککم -3

دو متییر و چندوانت استاندارد اسکتفاد شکد اسکت.

متوس  -4زیاد  5خیلی زیاد) انداز ویری مکیکنکد.

پایایی محاسبت شد ابزار تحقیق بت تفدیک در جدول

و  -2بککرای انککداز ویککری چککابدی سککازمانی از

 1آورد شد است.

ککوئین( )2006ککت در بکی
کشورهای مختل

تاکیدا

را بر اساس طی

چابدی سازمانی  0.89بتدست

پرسشککنامت اسککتاندارد  25سککوالی چککابدی سککازمانی
جدول  1میزان آلفای کرونباخ مقیاسهای پرسشنامت
ردیف

مقیاس

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

1

فرهنگ سازمانی

24

0.88

2

چابدی سازمانی

25

0.89

3

فرهنگ سازمانی با چابدی سازمانی

49

0/92

7
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لیدر

 0/92و بککرای سککواال

ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطت آن با چابدی سازمانی جمعیت هاللاحمر در حواد

یافتهها

یافتتهای توصیفی شامل توزیع فراوانی و درصد افراد نمونت از نظر جنسیت ،تحصیال  ،وضعیت استخدامی و سابقۀ
کار در جدول  2آمد است.
جدول  2ویکویهای جمعیت شناختی و اطالعا
جنسیت

فراوانی

درصد

تحصیالت

فراوانی

6.2

زیر 5

19

14.6

رسمی

11.5

 5تا10

26

20.0

پیمانی

50

61.5

 1تا15

45

34.6

قراردادی

26

15تا20

28

21.5

جمع

130

12

9.2

130

100

(سال)

درصد

سابقه کار

فراوانی

جمع

130

100

درصد

دکترا

1

0.8

استخدامی

فو لیسانچ

26

20.0

وضعیت

جمع

130

100

کارشناسی

80

 20بت
باال
جمع

نتایر جدول  2نشان میدهد کت بیشترین سط تحصیال

فراوانی

زن

58

44.6

کاردانی

15

درصد

مرد

72

55.4

دیپلم

8

توصیفی نمونت آماری

54

41.5
38.5
20
100

کارشناسی  80نفر و بیشترین سابقت کار  45نفر بین  10تا

 15سال میباشدد .و بیشترکارمندان از نظر وضعیت استخدامی در ورو رسمی و پچ از آن پیمانی قرار دارند.
بت منظور ارزیابی وضع موجود فرهنکگ سکازمانی ،توزیکع میکانگین مربکوط بکت انکواع فرهنکگ سکازمانی ( فرهنکگ
ادهوکراسی (ویک ساالری) فرهنگ قبیلتای (وروهی ،تعاونی یا همدکاری) ،فرهنکگ سلسکلت مراتبی(مراتک

وکرا و

محافظت کارانت) و فرهنگ رقابتی (بازاری) در ستاد مرکزی جمعیت هالل احمر در جدول  3ارائت شد است.
جدول  3توزیع میانگین انواع فرهنگ سازمانی
سواال

متیییر

سطوح ارزیابی

میانگین

رتبت

فرهنگ ویک ساالری

21و17و13و9و 5و1

2/66

4



فرهنگ قبیلتای (وروهی)

22و18و14و10و6و2

2/76

3



فرهنگ سلسلت مراتبی

23و19و15و11و7و3

2/81

2



فرهنگ بازاری (رقابتی)

24و20و16و12و8و4

2/85

1



مطلوب

نامطلوب

نسبتا مطلوب
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جدول  :4ماتریچ همبستگی ،خرد فرهنگهای سازمانی با ابعاد چابدی سازمانی
2

3

4

5

6

7

متغیرها

1

فرهنگ قبیلتای

1

فرهنگ ویک ساالری

0/64

1

فرهنگ بازاری

0/82

0/57

1

فرهنگ سلسلت مراتبی

0/83

0/58

0/87

1

شاخص پاسخگویی

0/57

0/48

0/65

0/61

1

شاخص شایستگی

0/54

0/39

0/61

0/63

0/59

1

شاخص انعطافپذیری

0/36

0/26

0/42

0/42

0/43

0/57

1

شاخص سرعت

0/38

0/33

0/49

0/44

0/57

0/54

0/57

8

1

میانگین

انحراف معیار

16/58

3/58

15/96

5/77

17/12

3/77

16/87

3/90

15/58

3/69

22/63

4/89

16/42

4/64

10/45

2/11

 P<0.01سط دو دامنت  N =130بت روش حذف مقدار مفقود برای متییرها
8

حسن رضا زین آبادی ،محمدرضا هداوندی ،ایوب ابراهیمی ،کتایون فراهانی ،یحیی صفیخانی

نتایر جدول  3توزیع میانگین انواع فرهنگ سازمانی را نشان می دهد کت در بین انکواع فرهنکگ سکازمانی بیشکترین
فرهنکگ سلسکلت مراتبکی

میانگین رتبت مربوط بت فرهنگ رقابتی (نتیجت ورا)  ) 2/85می باشد .و پچ از آن بت ترتی

(مرات ورا و محافظت کارانت) ( ) 2/81و فرهنگ قبیلتای (طایفت ای ،تعاونی یا همداری،تیم وکرا)( )2/76و فرهنکگ
ویک ساالری (توسعت ورا) ( ) 2/66در اولویتهای بعدی قرار دارند .بنابراین می توان نتیجت ورفت از نظر کارکنکان
ستاد مرکزی جمعیت هالل احمر فرهنگ غال  ،فرهنگ رقابتی(نتیجت ورا)می باشد .همت وونتهای فرهنگ سازمانی
در سط نسبتا مطلوب ارزیابی شدند.
نتایر جدول  4نشان میدهد کت رابطت بین خرد فرهنکگهکای سکازمانی و ابعکاد چکابدی سکازمانی در سکط 0.01
معنادارست .بیشترین همبستگی بین خرد فرهنگ بازاری (رقابتی) و شاخص سرعت چابدی سکازمانی ()r = 0.87
و کمترین همبستگی بین خرد فرهنگ ادهوکراسی و شاخص انعطافپذیری ( )r = 0.26میباشدد .نتایر همچنکین
(وونتهای فرهنگی سازمانی با ابعکاد چکابدی سکازمانی) از همبسکتگی قابکل قبکولی

نشان داد کت متییرهای پکوه

برخوردارند .با توجت بت ایندت فرضیتهای تحقیق بر اساس این رابطتها قرار دارند ،لکذا معنکی داری آنهکا بکرای ادامکت
تحلیل مهم هستند.
جدول  :5آزمون دوربین واتسون
مدل
1

ال

همبستگی

ضری

تعیین R2

ضری

0/672

تعیین تعدیل شد

ضری

0/452

انحراف استاندارد

دوربین واتسون

9/763

1/871

0/445

 -متییر پی بینی کنند  :فرهنگ سازمانی

ب -متییر وابستت  :چابدی سازمانی
بت منظور بررسی یدی از مفروضا

رورسیون کت استقالل خطاها از یددیگر میباشدد .از آزمکون دوربکین واتسکون

(جدول  )5استفاد شد .نتایر این آزمون نشان داد کت مقدار آمار آن ( )1.871در فاصکلت  1/5و  2/5قکراردارد  .بکت

فرهنگ سازمانی و چابدی سازمانی استفاد کرد.
فرضیت اصلی بیانگر این است کت میان فرهنگ سازمانی و چابدی سازمانی سکتاد مرککزی جمعیکت هکالل احمکر در
حواد

رابطت وجود دارد.و
جدول  6مدل رورسیون دو متییر فرهنگ سازمانی و چابدی سازمانی
مدل

R

R2

sig

F

T

sig T

B

Beta

1

0/672

0/452

0/000

105/611

6/200

0/000

24/847

0/672

بت منظور بررسی رابطت بین فرهنگ سازمانی و چابدی سازمانی از تحلیل رورسیون ساد ( دو متییر ) استفاد شد.
نتایر جدول ( )6نشان میدهد کت مقدار آمار آزمکون  Fبکرای بررسکی رابطکت میکان فرهنکگ سکازمانی و چکابدی
سازمانی برابر با  105/611در سط ( )P = 0/001معنی دار است .و چون مقکدار آن کمتکر از  0/005اسکت نشکان

9

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال هشتم ،شمارة 1396 ، 2

عبار

دیگر فرض عد وجود همبستگی بین خطاها رد نمیشود و میتوان از رورسیون برای بررسکی رابطکت میکان

ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطت آن با چابدی سازمانی جمعیت هاللاحمر در حواد

میدهد کت tمربوط بت متییر فرهنگ سازمانی در سط  99درصد معنی دار است .مقکدار  R2نشکان مکیدهکد ککت
 0/452از واریانچ چابدی سازمانی بوسیلت فرهنگ سازمانی تبیین میشود .ضکرای

رورسکیون بتکا نیکز بیکانگر آن

است کت فرهنگ سازمانی(  )β=.0/672میتواند بت طور مثبت و معنی دار چابدی سازمانی را پی بینی کند.
در فرضیت فرعی اول بت بررسی رابطت میان خرد فرهنگهای سازمانی با شکاخص پاسکخگویی ،چکابدی سکازمانی
می پردازد.

ستاد مرکزی جمعیت هالل احمر در حواد

جدول  7خالصت تحلیل رورسیون چندوانت استاندارد رابطت میان خرد فرهنگهای سازمانی با شاخص پاسخگویی ،چابدی سازمانی

متغیرهای پیش بین

B

SEB

Beta

T

sig T

فرهنگ قبیلهای (گروهی)

0/20-

0/141

-0/019

-0/142

0/887

فرهنگ ویژه ساالری

0/097

0/056

0/151

1/720

0/088

فرهنگ بازاری (رقابتی)

0/447

0/144

0/457

3/099

0/002

فرهنگ سلسله مراتبی

0/131

0/144

0/139

0/915

0/362

مقدار ثابت

4/499

1/215

R2=0/442

125( = 24/712وF)4

P < 0/001

برای بررسی رابطت بین خرد فرهنگهای سازمانی و شاخص پاسخگویی چکابدی سکازمانی از تحلیکل رورسکیون
چندوانت استاندارد استفاد شد .نتایر جدول ( )7نشان میدهد کت مقدار آمار آزمون Fبرای بررسی رابطت میان هر
یک از خرد فرهنگهای سازمانی و شاخص پاسخگویی چابدی سازمانی برابر با  24.712در سط ()P = 0/001

معنی دار است .و چون مقدار آن کمتر از  0/005است نشان میدهد کت  tمربکوط بکت متییکر خکرد فرهنکگهکای،
بازاری و ویک ساالری در سط فراتر از  0/01معنی دار است .مقدار tبرای فرهنکگ قبیلکتای (وروهکی ) معنکادار
نیست .مقدار R2نشان مکیدهکد ککت  0/442از واریکانچ شکاخص پاسکخگویی چکابدی سکازمانی بوسکیلت خکرد
فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال هشتم ،شمارة 1396 ، 2

فرهنگهای سازمانی تبیکین مکیشکود .ضکرای

رورسکیون بتکا نیکز بیکانگر آن اسکت ککت خکرد فرهنکگ بکازاری

(رقابتی) β=.0/457میتواند بت طور مثبت و معنی دار شاخص پاسخگویی چکابدی سکازمانی را پکی بینکی کننکد.
بنابراین خرد فرهنگ بازاری (رقابتی) β=.0/457پی بینی کنند بهتری برای شاخص پاسخگویی چابدی سازمانی
است.
فرضیت فرعی دو بت بررسی رابطت میان خرد فرهنگهای سازمانی با شاخص شایستگی ،چکابدی سکازمانی سکتاد
مرکزی جمعیت هالل احمر در حواد
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می پردازد.

حسن رضا زین آبادی ،محمدرضا هداوندی ،ایوب ابراهیمی ،کتایون فراهانی ،یحیی صفیخانی
جدول  8خالصت تحلیل رورسیون چندوانت استاندارد رابطت میان خرد فرهنگهای سازمانی با شاخص شایستگی ،چابدی سازمانی

Beta

sig T

T

متغیرهای پیش بین

B

SEB

فرهنگ قبیلهای(گروهی)

0/69-

0/719 -0/360 -0/019 0/192

فرهنگ ویژه ساالری

0/341 -0/051 0/076 0/026

0/734

فرهنگ بازاری ( رقابتی) 0/031 0/196 0/379

1/927

0/056

فرهنگ سلسله مراتبی

0/397 0/195 0/498

2/550

0/012

مقدار ثابت

1/653 8/477
125( = 21/924 P< 0/001وR2 = 0/412F)4

جدول  9خالصت تحلیل رورسیون چندوانت استاندارد رابطت میان خرد فرهنگهای سازمانی با شاخص انعطافپذیری ،چابدی سازمانی
متغیرهای پیش بین

B

SEB

Beta

sig T T

فرهنگ قبیلتای(وروهی)

0/61-

0/214

-0/047

-0/285

0/776

فرهنگ ویک ساالری

0/010

0/085

0/013

0/120

0/904

فرهنگ بازاری ( رقابتی)

0/309

0/219

0/251

1/410

0/161

فرهنگ سلسلت مراتبی

0/247

0/218

0/230

1/258

0/211

مقدار ابت

7/365

1/842

125 ( = 7/221 P< 0/001وR2 = 0/188F)4
جدول  10خالصت تحلیل رورسیون چندوانت استاندارد رابطت میان خرد فرهنگهای سازمانی با شاخص سرعت ،چابدی سازمانی

SEB

Beta

T

sig T

متغیرهای پیش بین

B

فرهنگ قبیلهای(گروهی)

0/386 -0/869 -0/138 0/129 0/112-

فرهنگ بازاری ( رقابتی) 0/366

0/473 0/133

2/762

0/007

فرهنگ سلسله مراتبی

0/061

0/082 0/132

0/465

0/643

مقدار ثابت

4/205

1/115

فرهنگ ویژه ساالری

125 ( = 10/203 P< 0/001وR2 =0/246F )4

برای بررسی رابطت بین خرد فرهنگ های سازمانی و

معنی دار اسکت .و چکون مقکدار آن کمتکر از 0/005

شککاخص شایسککتگی ،چککابدی سککازمانی از تحلیککل

است نشان میدهکد ککت tمربکوط بکت متیییکر خکرد

رورسککیون چندوانککت اسککتاندارد اسککتفاد شککد .نتککایر

فرهنگهای سلسلت مراتبکی در سکط فراتکر از 0/01

جداول ( )8نشان میدهکد ککت مقکدار آمکار آزمکون

معنی دار است .مقدار  R2نشان میدهکد ککت 0/412

Fبککرای بررسککی رابطککت میککان هککر یککک از خککرد

از واریککانچ شککاخص شایسککتگی چککابدی سککازمانی

فرهنگهای سازمانی و شکاخص شایسکتگی چکابدی

بوسیلت خرد فرهنگهای سکازمانی تبیکین مکیشکود.

سازمانی برابکر بکا  21.924در سکط ()P = 0/001

رورسیون بتا نیز بیانگر آن اسکت ککت خکرد

ضرای
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0/050

0/100 0/052

0/979

0/330

ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطت آن با چابدی سازمانی جمعیت هاللاحمر در حواد

فرهنگ سلسلت مراتبی  β=.0/397میتوانکد بکت طکور

سککازمانی در سککط خطککای بککاالی  0/05معنککی دار

مثبککت و معنککی دار شککاخص شایسککتگی چککابدی

نیستند.

سازمانی را پی بینکی کنکد .بنکابراین خکرد فرهنکگ

فرضیت فرعی چهار بت بررسی رابطکت میکان خکرد

سلسلت مراتبی پی بینی کنند بهتری بکرای شکاخص

فرهنگهای سازمانی با شکاخص سکرعت ،چکابدی

شایستگی چابدی سازمانی میباشدد.

سازمانی سکتاد مرککزی جمعیکت هکالل احمکر در

فرضیت فرعکی سکو بکت بررسکی رابطکت میکان خکرد

حواد

فرهنگ های سکازمانی بکا شکاخص انعطکاف پکذیری ،

برای بررسی رابطت بین خرد فرهنگهای سکازمانی

چابدی سازمانی ستاد مرکزی جمعیکت هکالل احمکر

و شککاخص سککرعت ،چککابدی سککازمانی از تحلیککل

در حواد

می پردازد.

می پردازد.

رورسیون چندوانت اسکتاندارد اسکتفاد شکد .نتکایر

برای بررسی رابطت بین خرد فرهنگ های سازمانی و

جدول ( )10نشان میدهد کت مقدار آمار آزمون F

شاخص انعطاف پذیری  ،چابدی سکازمانی از تحلیکل

بککرای بررسککی رابطککت میککان هککر یککک از خککرد

رورسککیون چندوانککت اسککتاندارد اسککتفاد شککد .نتککایر

فرهنگ های سازمانی و شکاخص سکرعت چکابدی

جدول ( )9نشان مکیدهکد ککت مقکدار آمکار آزمکون

سازمانی برابر با  10/203در سکط ()P = 0/001

Fبرای بررسی رابطت میان هریک ازخرد فرهنگهای

معنی دار است .و چون مقکدار آن کمتکر از 0/005

سازمانی وشاخص انعطافپکذیری چکابدی سکازمانی

است نشان میدهد کت ترکی

چهکارخرد فرهنکگ

برابر با  7.221در سط ( )P =0/001معنی دار است.

بت شدل معنی دار شاخص سرعت چابدی سازمانی

و چون مقدار آن کمتر از  0/005است نشان میدهکد

بتا ،مقدار  tوsig

کت ترکی

چهکارخرد فرهنکگ بکت شکدل معنکی دار

را پی بینی میکنند .ارقا ضری

 tنشان میدهدکت هیچددا از متیییرهای پی

بین
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شاخص انعطافپذیری چابدی سازمانی را پی بینکی

(خرد فرهنگهای سازمانی) سکهم معنکی داری در

بتکا ،مقکدار  tو sig tنشکان

معادلت رورسیون ندارند .بنابراین هیچ یک از خرد

بکین (خکرد

فرهنگ های سازمانی پی بینی کنند مناسبی بکرای

فرهنگهای سکازمانی) سکهم معنکی داری در معادلکت

شاخص سرعت چابدی سازمانی نیسکتند .در واقکع

رورسککیون ندارنککد .بنککابراین هیچدککدا از خککرد

ا ر این خرد فرهنگ ها در شاخص سرعت چابدی

فرهنگ های سازمانی پی بینی کننکد مناسکبی بکرای

سازمانی معنادار نیست .بت بیان دیگر میزان ضکری

شاخص انعطافپذیری چابدی سکازمانی نیسکتند .در

بتای خکرد فرهنکگهکای سکازمانی در پکی بینکی

واقککع ا ککر ایککن خککرد فرهنککگهککا در شککاخص

شاخص سرعت چابدی سازمانی در سط خطکای

انعطاف پذیری چابدی سکازمانی معنکادار نیسکت .بکت

باالی  0/05معنی دار نیستند.

میکنند .ارقکا ضکری

میدهدکت هیچ یک از متیییرهای پکی

بیان دیگر میزان ضکری

بتکای خکرد فرهنکگ هکای

سازمانی در پی بینی شاخص انعطاف پذیری چابدی
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حسن رضا زین آبادی ،محمدرضا هداوندی ،ایوب ابراهیمی ،کتایون فراهانی ،یحیی صفیخانی

در این پکوه

1

بت دنبال ارزیابی فرهنگ سکازمانی و

این نتایر با یافتکت هکای ایگوتکونی و اسکدیتومارتین

رابطت آن با چابدی سازمانی سکتاد مرککزی جمعیکت

شناسی فرهنگ سکازمانی یکک

هالل احمر در حواد

( )2006کت در آسی

بودیم .براین اسکاس پکچ از

شرکت مشاور مهندسی استرالیا بر پایکت ارزش هکای

ارزیابی وضع موجود فرهنگ سازمانی بت پکی بینکی

رقابتی بت بررسی فرهنکگ حکاکم پرداختنکد و نشکان

متییرهای فرهنگی ا روکذار بکر چکابدی سکازمانی و

دادند کت فرهنگ حاکم بکر شکرکت فرهنکگ بکازاری

شاخص های آن پرداختیم .نتایر این تحقیق نشان داد

(رقابتی) بود هم جهت و همسو میباشدد)27( .

کت در بین انواع فرهنگ سکازمانی بیشکترین میکانگین

همچنین نتایر این تحقیق با تحقیق سکعیدی ()1389

وکمتکرین رتبکت مربکوط بکت فرهنکگ رقابتی(نتیجکت

و حیککدری ،پککاز زن و کرمککی ( )1390کککوچدی و

فرهنگ

همداران ( )1391و علیمردانی وهمداران( )1393کت

ورا و محافظت کارانت) () 2/81

نشان دادند اولویت فرهنگ با فرهنگ سلسلت مراتبکی

ورا)( ) 2/85می باشد .و پچ از آن بت ترتی
سلسلت مراتبی (مرات

و فرهنگ قبیلتای (طایفت ای ،تعاونی یا همداری،تیم

است همسو نیست)30،15،29،28( .

ورا)( )2/76و فرهنگ ویکک سکاالری (توسکعت وکرا)

بر اساس نتایر بتدست آمد از فرضیت اصلی ،مقکدار

( ) 2/66در اولویتهای بعدی قرار دارنکد .بنکابراین

آمار آزمکون  Fبکرای بررسکی رابطکت میکان فرهنکگ

می توان نتیجت ورفت از نظر کارکنکان سکتاد مرککزی

سازمانی و چکابدی سکازمانی برابکر بکا  105.611در

جمعیککت هککالل احمککر فرهنککگ غال ک  ،فرهنککگ

سط ) (P= .001معنی دار است .بت عبار

رقابتی(نتیجت ورا) می باشد .سازمان های بکا فرهنکگ

فرهنگ سازمانی بت شدلی معنادار چابدی سازمانی را

رقابتی نتیجت ورا هستند و توجت اصلی آنها بت اجرای

پککی بینککی مککیکنککد .نتککایر ایککن فرضککیت بککا تحقیککق

درسکت کارهاسکت .کارکنکان هکدف جوینکد و بکا

و غالمحسینی ( )1390ملدی و

یددیگر رقابت میکنند  .رهبران چال

قربانیزاد  ،هورمن

دیگکر

و محرکهایی سخت کوش ،وافرادی پیگیر و پایدار

شبانی و همداران ( )1393موسوی حسینی؛ اسبقیان؛

هستند .آن چیکزی ککت سکازمان را بکا هکم متحکد و

اکبری دیباور و عابکدینی )1394( ،و بکاقری حسکین

یدپارچت مکی سکازد؛ تأکیکد بکر برنکد شکدن اسکت.

آبککادی ( )1394و علیرضککایی و پاشککایی هوالسککو

همگان بت شهر
بلندمد

و بکت موفقیکت عالقکت دارنکد .در

بر اقداما

رقابتی و دستیابی بت اهکداف و

( )1395لیکواری ولیکواری ( )2010همخکوانی دارد.
()39 ،38 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،31

مقاصد کمی تاکید مکیشکود .نتکایر ایکن تحقیکق بکا

بنابراین می توان نتیجکت ورفکت فرهنکگ سکازمانی از

یافتتهای مهکدیزاد و حسکن زاد ( )1392در زمینکت

اساسیترین زمینکتهکای تیییکر و تحکول در سکازمان

حککاکم بککودن فرهنککگ بککازاری در کتابخانککت سککهند

است و وجود یک فرهنگ قوی و منسجم ،منجر بکت

همخوانی دارد(.)26

افزای

انگیز و کارایی کارکنان و در نهایت موجک
1.Igo Tony & Skitmore Martin
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طل  ،مولّد

بازیار ( )1392طاهریان پور ( )1392دادوکر (،)1392

ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطت آن با چابدی سازمانی جمعیت هاللاحمر در حواد

افزای

چابدی سازمان می شود .چابدی سازمانی بکت

کارکنکان اسکت .در ایکن فرهنکگ تاکیکد برکارهکای

عنوان یدکی از ابزارهکای قدرتمنکد رقکابتی شکناختت

وروهی ،مشکارکت و رشکد و توسکعت کارکنکان مکی

میشود کت توانایی پاسخگویی در محی های با عکد

باشد .سازمان بر توسعت محی کاری کارکنان تاکیکد

باال را داراست.

دارد .جایی کت کارکنان ،مشارکت ،تعهد و وفکادری،

در این تحقیق ،همان وونت کت قبال نیکز اشکار شکد،

داشتت باشند کارها تسهیل می شود .در چنین محیطی

چهار فرضیت فرعی مبنی بررابطت ا روذار وونکتهکای

افراد با هم تعامل دارند ،دان

و اید های خود را بت

فرهنگ سازمانی (مدل کامرون و کوئین) روی ابعاد

اشتراک می وذارند و با ایجاد یک رابطکت مبتنکی بکر

چابدی سازمانی ارائت شد است .جهت دستیابی بکت

اعتماد بین افراد و ورو ها فراینکد تسکهیم دانک

را

اهداف تحقیق ،ایکن فرضکیتهکا مکورد آزمکون قکرار

تسهیل می کنند و بت نحو مطلوبی انتقکال دانک

در

قطعیت و تیییرا

میویرد.

ورفتند .نتایر بتدست آمد از فرضیت فرعکی  1نشکان

بین کارکنان سازمان صور

داد کت مقدار آمار آزمون  Fبرای بررسی رابطت میان

نتایر بتدست آمد از فرضیت فرعی  2نشان مکیدهکد

هر یک از خرد فرهنکگهکای سکازمانی و شکاخص

کت مقدار آمار آزمون  Fبرای بررسی رابطت میان هکر

پاسککخگویی چککابدی سککازمانی برابککر بککا  24.712در

یککک از خککرد فرهنککگهککای سککازمانی و شککاخص

سکط ) (P= .001معنکی دار اسکت .مقکدار tبکرای

شایستگی چابدی سازمانی برابر با  21.924در سکط

فرهنگ قبیلکت ای ( )-.360معنکادار نیسکت .ضکرای

) (P= .001معنی دار اسکت .مقکدار tبکرای فرهنکگ

رورسیون بتا نیز بیانگرآن اسکت ککت خکرد فرهنکگ

قبیلت ای (وروهی) معنادار نیست .ضرای

بازاری (رقابتی) β=.0/457بیشتر از وونت هکای دیگکر

بتا نیز بیکانگر آن اسکت ککت خکرد فرهنکگ سلسکلت

فرهنگ سازمانی میتواند بت طور مثبکت و معنکی دار

مراتبی  β=.0/.397بیشتر از وونتهای دیگکر فرهنکگ

شاخص پاسخگویی چکابدی سکازمانی را پکی بینکی

سازمانی میتواند بت طور مثبت و معنی دار شاخص
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کند .بکا توجکت بکت مقکدار ککم ضکری

رورسکیون

بتکا ()-.019

شایستگی چابدی سازمانی را پی بینکی کنکد .نتکایر

فرهنگ قبیلتای (وروهکی) قابلیکت پیشکگویی کننکد

ایککن تحقیککق بککا تحقیککق سککعیدی ( )1389کابوسککی،

نککدارد .نتککایر ایککن فرضککیت بککا تحقیککق مهککدیزاد و

حیدری و ورجکی ( )1392همخکوانی نکدارد ( 28و

حسککنزاد ( )1391وبریککو ( )2003در زمینککت حککاکم

)41

بودن فرهنگ قبیلتای (وروهی) همخوانی نکدارد26(.

در سازمانهایی ککت فرهنکگ سلسکلت مراتبکی حکاکم
و کنترل درونی تأکید میشود ،کارها

و )40

است  .بر با

یدی از دالیلی کت فرهنکگ قبیلکتای (وروهکی) رتبکت

بت طور کامل رسمی و ساختار یافتت اند و رویتها بت

پککایین را در میککان نککوعهککای دیگککر فرهنککگ آورد

وونت ای تعری

میتواند حاکمیکت کمتکر فرهنکگ وروهکی در سکتاد

چت کاری باید انجا دهد .حفظ و نگهداری با

مرکزی جمعیت هالل احمکر باشکد .محوریکت ایکن

حرکت آرا سازمان بسکیار حیکاتی اسکت  .قکوانین

فرهنگ انسکجا درونکی سکازمان و تقویکت روحیکت

رسمی وخ مشیهکا عامکل انسکجا و یدپکارچگی
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شد اند کت مشخص میکنند هرفرد
و

حسن رضا زین آبادی ،محمدرضا هداوندی ،ایوب ابراهیمی ،کتایون فراهانی ،یحیی صفیخانی

سازمان اند .توجت بلندمد

و

سازمان برحفظ بکا

) .001معنیدار است .مقدار  tبرای فرهنکگ بکازاری

عملدرد باال ،همرا با کارایی است .موفقیت برحس

(رقابتی) ( )0/138معنادار نیست .نتکایر ایکن فرضکیت

تحویل قابل اعتماد کاال و خدما  ،برنامت زمانبنکدی

با تحقیکق سکعیدی ( )1389مهکدیزاد و حسکن زاد

مشخص ،و هزینت کم تعری
فرهنگ با

میشود .محوریت این

و حفظ وضع موجود است.

( )1392همخوانی دارد 28( .و )26
نتیجهگیری

نتایر بتدست آمد از فرضیت فرعی  3نشان مکیدهکد

ازآنجکایی کککت فرهنککگ سکازمان نقک

کت مقدار آمار آزمون  Fبرای بررسی رابطت میان هکر

موفقیککت سککازمان دارد .سککازمانهککای برخککوردار از

یککک از خککرد فرهنککگهککای سککازمانی و شککاخص

فرهنکککگ سکککازمانی مناسک ک

و چابکککک ،توانکککایی

انعطافپذیری چکابدی سکازمانی برابکر بکا  7.221در

پاسخگویی بیشتری بکت حکواد

سککط ) (P= .001معنککی دار اسککت .مقککدار tبککرای

دارند .نتایر این تحقیق نشان داد کت فرهنگ سازمانی

فرهنگ قبیلتای ( )-.047معنادار نیست .ارقا ضری

حاکم فرهنگ بازاری (رقکابتی) بکود .و رابطکت معنکی

بتا ،مقدار  tو sig tنشان میدهکد ککت هیچدکدا از

داری میان فرهنگ سازمانی و چابدی سازمانی وجود

بین (خرد فرهنکگ هکای سکازمانی)

دارد .تحلیل یافتتها نشان داد ککت رابطکت معنکی داری

سهم معنی داری در معادلت رورسیون ندارند .بنابراین

میکان هککر یککک از خککرد فرهنکگهککای سککازمانی بککا

هیچددا از خرد فرهنگهکای سکازمانی پکی بینکی

شککاخصهککای پاسککخگویی و شایسککتگی چککابدی

کنند مناسبی برای شاخص انعطکافپکذیری چکابدی

سککازمانی وجککود دارد .از میککان خککرد فرهنککگهککای

سککازمانی نیسککتند .نتککایر ایککن فرضککیت بککا تحقیککق

سازمانی ،خرد فرهنگ بازاری (رقکابتی) بکا ضکری

سککعیدی( )1389مهککدیزاد و حسککن زاد ()1392

بتای  β=.0/457می تواند بت طور مثبکت و معنکی دار

همسو نیست ( 28و  )27یزدانی و ساالرزهی()1393

شاخص پاسخگویی چکابدی سکازمانی را پکی بینکی

درتحقیقی کت در زمینکت ارتبکاط میکان ابعکاد فرهنکگ

کند .همچنین خرد فرهنگ سلسلت مراتبی با ضری

سازمانی با قابلیتهای چابدی سازمانی در سیستان و

بتای  β=.0/397می تواند بت طور مثبکت و معنکی دار

بلوچستان انجا دادند با استفاد از آزمون رورسکیون

شاخص شایستگی ،چکابدی سکازمانی را پکی بینکی

بت این نتیجت رسیدند کت ا ر متییر انعطافپکذیری بکر

کند .ازسویی دیگر هیچدکدا ازخکرد فرهنکگهکای

چابدی سازمانی معنادار است)42( .

سککازمانی نمککیتوانن کد بککت طککور مثبککت و معنککی دار

این یافتت نیز با نتایر این تحقیق همسو نیست .نتکایر

شاخص انعطافپذیری و شکاخص سکرعت چکابدی

بتدست آمد از فرضیت فرعی  4نشکان مکیدهکد ککت

سازمانی را پی بینی کنند .بنکابراین مکیتکوان نتیجکت

مقدار آمار آزمون  Fبرای بررسکی رابطکت میکان هکر

ورفت کت فرهنگ بازاری (رقابتی) بهترین پی بینکی

یک از خرد فرهنگهای سازمانی و شاخص سرعت

کنند شاخص پاسخگویی چابدی سکازمانی و خکرد

=(P

فرهنککگ سلسککلت مراتبککی بهتککرین پککی بینککی کننککد

متیییر های پی

و شکرای بحرانکی
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چکابدی سکازمانی برابکر بکا  10/203در سکط

عمککد ای در

ارزیابی فرهنگ سازمانی و رابطت آن با چابدی سازمانی جمعیت هاللاحمر در حواد

شککاخص شایسککتگی چککابدی سککازمانی مککیباشککدند.

 -آموزش چگکونگی شناسکایی ،معرفکی ،و تکرویر

یافتتهای این تحقیق فق بت سکتاد مرککزی جمعیکت

نمادها و ارزشهای مثبت فرهنگ سازمانی و شکیو

هالل احمرقابل تعمیم اسکت .بنکابراین بکرای تعیکین

نهادینت سازی آنها در سازمان در اولویت قرار ویرد.

رابطت میان فرهنگ سکازمانی و چکابدی سکازمانی در

 -آمکوزش و توسکعت کارکنکان از طریکق بروکزاری

بخ های دیگر جمعیت نیاز بت تحقیق های دیگکری

کاروا ها بت منظور آشنایی آنها با ارزشهای حاکم بر

ایکن اسکت ککت

بککا فرهنککگ

میباشدد .از محدودیتهای پکوه

برخی از آزمودنی ها عالقت ای بت کارهکای پکوهشکی
نداشتند از این رو جلک

همدکاری آنکان تکا حکدی

جامعککت و سککازمان و رفتککار متناسکک

موردپذیرش سازمان و تشکویق آنهکا بکت مشکارکت و
کار وروهی مورد توجت مدیران قرار ویرد.

دشوار بود.

 -هرچت کارکنان منسجم تر و یدپارچت تکر باشکند و

پیشنهادها

نسبت بت یددیگر احساس مسئولیت بیشکتری داشکتت
آن در

باشند؛ اصطالحا از فرهنگ قوی تکری برخوردارنکد.

 -مدیران از مفهو فرهنگ سکازمانی و نقک

رفتار و عملدرد سازمان شناخت بیشکتری بکت دسکت

بنابراین ارزشها ،باورهکا و عقایکد در بکین کارکنکان

آورند همچنان کت امروز دانشمندان مکدیریت بیکان

مشترک میشود و در پی آن احساس همدلی افزای

می دارند مهم ترین وظیفت مدیران سکازمان ،ایجکاد،

می یابد.

توسعت و پرورش ارزشهای فرهنگی مطلوب است.

 -با توجت بت ایندت هر سازمانی فرهنکگ منحصکر بکت
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 -با توجت بت ایندکت یدکی از شکاخص هکای چکابدی

فرد خا

سککازمانی انعطککافپککذیری اسککت  .سککازمان بککت

بخشیدن بکت رویکدادهکا را نشکان مکیدهکد ،مکدیران

منظورعملدرد بهتر در مواجهت با بحکران بایسکتی از

میتوانند از فرهنگ سکازمانی بکت عنکوان یکک اهکر

ویکویهای ساختارهای اروانیک کت دارای قوانین و

قدرتمند برای هدایت و تقویکت رفتکار سکازمانی بکت

ضواب انعطافپذیر بود و از مزایکای عکد تمرککز

سککرعت در پاسککخگویی بککت نیازهککای

خود رادارد ،کت بت افراد شیو فهم و معنی

منظککورافزای

بهر مند است استفاد نماید تا زمینت را برای توسعت

آسی

چابدی سازمان ایجاد کند.

سپاسگزاری

 -یدی از شکاخص هکای چکابدی سکازمانی سکرعت

بدون شک هیچ تحقیقی بدون همداری نمونت مکورد

سکریع و بکت

تحقیق نتیجکت

است بنابراین بت منظکور ارائکت خکدما
موقع بت آسی

دیدوان حکواد

بایکد تکیمسکازی در

سط بخ های درویر مدیریت بحران انجا شود.

دیدوان حواد

استفاد نمایند.

بررسی و پاسخگویی دقیق بت سواال

نخواهد داد .بنابراین محققان برخود الز میداننکد از
تمامی همداران ستاد مرکزی جمعیت هالل احمر کت
نهایکککت مسکککاعد

و همدکککاری را در تدمیکککل

پرسشنامتها داشتتاند ،تشدر و قدردانی نمایند.
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Abstract
Background: The establishment of any fundamental transformation can only be achieved
through the precise knowledge of the strengths and weaknesses of organizational culture.
The unpredictability of continuous change at various levels also requires organizational
agility. In order to reduce the risks of natural disasters and the resulting crisis, which
creates sudden and unpredictable problems, the organizations involved in the crisis need
to be agile.
Method: This research is an applied type and its method is a descriptive correlation type.
The statistical population of this study was 250 people. The sample size was 148 with
Krejcie and Morgan tables and simple random sampling method without replacement and
the main instrument of research was Cameron & Quinn model organizational culture
questionnaire (2006) and organizational agility Sharifi and Zhang (1999). Content
validity was confirmed by experts and reviewers. The reliability coefficient of the
internal consistency (Cronbach's alpha) for the questionnaires was 0.88 and 0.89,
respectively, and for the whole tool was 0.92. In data analysis, frequency, percentage,
mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and two-variable(Simple linear)
and multiple regression are used.
Findings: culture market (Competitive) with the average (2.85) achieved the highest
rank of organizational culture. The significance of the F test statistic for determining the
relationship between organizational culture and organizational agility is 105.611 at the
level (P-VALUE = .000). The results of multiple regression showed that the market
subculture (competitive) with coefficient (β = 0.47) predicted Responsibility indicator
The agility of enterprise is. In addition, hierarchical subculture (β = 0.397) predict
organizational agility merit. None of the organizational subcultures is a good predictor of
flexibility and speed indicators, organizational agility.
Conclusion: The results showed that market culture (competitive) is the culture that
governs the headquarters of the Red Crescent Society. Also, organizational culture (β = 0.
672/0) can positively and significantly predict organizational agility. 45% of
organizational agility variance is explained by organizational culture. And 55% to other
factors outside the model.
Keywords: Evaluation, Organizational Culture, Organization Agility, Red Crescent
Society, Natural Disasters

