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چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر چابکی ساازمان باا نشاش میاان ی
فرهنگ سازمانی است .جامعه آماری این تحشیق را اساتید دانشاگاههاای آزاد اساالمی منطشاه 3
خوزستان تشکیل می دهد .که با اساتااده از جادول کرجسای و مورگاان و روش نموناه گیاری
خوشه ای  680نار به عنوان نمونه انتخاب شده اسات .روش پاژوهش حاضار بار اسااس هادف،
کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحشیشات توصیای باه شامار مای آیاد ،و از
حیث ارتیاط بین متغیرهای تحشیق از نوع علی و به طور مشخص مبتنای بار مادل یاابی معاادتت
ساختاری است .به منظور سن ش متغیرهای تحشیق نیز از پرسشنامه (سااختار ساازمانی ،فرهناگ
سازمانی و چابکی سازمانی) و روشهای ت زیه و تحلیل آماری با استااده از نرم افازار  SPSSو
 LISRELبهره گرفته شده است .نتایج ت زیه و تحلیل پرسشنامه نشان داد که سااختار ساازمانی
بر چابکی سازمانی و فرهنگ سازمانی تاثیر دارد .همچنین نتایج نشان داد که فرهناگ ساازمانی

* نویسنده مسؤول

G.amirnejad@yahoo.com

 / 672فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال یازدهم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)63بهار 9613

بر چابکی سازمانی تاثیر دارد و فرهنگ سازمانی تاثیر بین ساختار سازمانی بار چاابکی ساازمانی
را میان ی گری میکند.
واژههای کلیدی :ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،چابکی سازمانی ،دانشگاههای آزاد
اسالمی منطشه .3
مقدمه و بیان مسأله
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان باتترین مراکز اندیشهورزی و تولیاد علام در
جامعه محسوب شده و با حضور و فعالیت متاکران ،محششان و دانش پژوهان در راستای اعتالی
علمی و جهت بخشیدن به حرکتهای فکری ،اعتشادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه نششی اساسای
دارند .در دانشگاه مهمترین و اصلی ترین عامل رشد ،توسعه و پیشرفت فراگیار ،نیاروی انساانی
است .در این میان اساتید دانشگاه به عنوان شاخصترین و گران ترین نیروی انساانی موجاود در
دانشااگاه از جایگاااه ویااژهای برخااوردار هسااتند .دانشااگاه هاام در پیاادایش تحااوتت و هاام در
پاسخگویی به نیازهای ناشی از تحوتت گوناگون جامعه نشش اساسای بار عهاده دارد .اعضاای
هیئت علمی و اساتید به عنوان رکن اساسی و مرکز ثشل دانشگاهها ،شالوده پویایی مراکز علمای
محسوب میشوند (نصیری ولیک نبی و نویدی .)9615 ،سازمانها برای مصون ماندن از اماوا
سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ،چااره ای جاز کساب و تاداوم نااو رقاابتی
پایدار ندارند (سیدنژاد فهیم و اقدامی .)9610 ،با توجه باه رقابات شادید و تنگاتناگ در دنیاای
امروزی ،میتوان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر سازمان محسوب
میشود ،بنابراین مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنناد و
استااده هر چه مؤثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند .در محیطهای آشاته ،چابکی سازمانی باه
معنی توانایی سازمان ها بارای حا

و پایش بینای تغییارات محیطای و پاساخ ساری (بیتیتسای 9و

همکاران )9110 ،شاخصی مهم برای موفشیت سازمان اسات (بااردوا و سامبامورتی.)6003 ،6
سازمان ها اغلب در مواجهه با فشارهای رقابتی به بهبود قابلیت های رقابتی خود می پردازند .یکی
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از راههای پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحاول ساازمانی ،چاابکی 9اسات (شاها ی.)9687 ،
زیرا چابکی از طریق قابلیتهای 6ساازمانی چاباک باه مشابلاه باا محایط کساب و کاار غیرقابال
پیش بینی ،خصمانه ،پویا و پیوساته در حاال تغییار مای پاردازد (الماهامیاد 6و همکااران.)6090 ،
چابکی بر فعال بودن به عنوان یک مزیت نسبی راهبردی می اندیشد و تنها به انطباق باا تغییارات
اکتاا نمیکند ،بلکه به دنبال یافتن تغییرات و بهرهبرداری از آن تغییارات باه منزلاه فرصاتهاای
ارزشمندی برای رشد و شکوفایی است (زن یرچی و همکاران .)9610 ،از طرفی دیگر سازمانی
که به شکل چابک طراحی شاده باشاد ،سااختار ساازمانی 2منحصار باه فاردی دارد کاه سابب
می شاود در ان اام فراینادهای خاود باا اثربخشای بیشاتری عمال کناد .بار ایان اسااس یکای از
فاکتورهای مهم تأثیرگذار بر چابکی ،ساختار سازمانی است .شکل دهای یاک سااختار مناساب
میتواند من ر به کسب مزایای ناشی از چابکی از راه تمرکز بر کارکنان و ناوآوری و خالقیات
حاصل از همکاری مؤثر آنها با یکدیگر شده و در نتی ه سازمان را قادر سازد تا ویژگایهاایی
از قبیل انعطاف و سرعت بات در مواجه با تغییارات محایط و پاساخگویی و واکانش مناساب باه
تغییرات قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی داشته باشد (فرزانه و همکاران .)9610 ،به طور کلای
استااده از ساختار سازمانی صحیح ،بهبودهای اساسی در عملکارد ساازمان را باه هماراه خواهاد
داشت (آقاجانی و همکاران .)9686 ،ساختار سازمانی ،نیروی اصلی تغییر است ،چرا که شالوده
و چارچوبی برای همه تصمیمات و فرایندهای ساازمانی اسات (واناگ و احماد .)6006 ،5یاک
ساختار چابک ،یک مدل ساخت -تغییر را به سازمان پیشنهاد مایدهاد تاا از فرضایات طراحای
سنتی رها شوند ،و به طراحی عناصر یا ویژگیهایی که بایاد باه صاورت انعطااف پاذیر سااخته
شوند و به صورت پویا از انعطاف پاذیری و ساطوب بااتی عملکارد حمایات کنناد ،بیاندیشاند
(ورلی 3و ادوارد .)6090 ،پ

ابزار اصلی و اساسی برای رسایدن باه چاابکی سااختار ساازمانی

است ،تزم است ساختار سازمان از طریق تمرکز زایای و اتخاا سااختارهای منعطات و تارویج
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فرهنگ تحول و نوگرایی به چابکی برسد (فتحیان و همکاران .)9685 ،چاابکی ساازمانی ناشای
از حذف دیوار ساازمانی و خلاق سااختار فرصات محاور و تصاویب فراینادهای ارزیاابی بارای
حمایت از انگیزه است (کیو آن لی و همکاران.)6099 ،9
از طرفی دیگر باید توجه داشت که پیچیادگی محایط اماروز ،ساازمانهاا را وادار کارده تاا
تواناییهای خود را در پاسخگویی به تغییرات محیطی افزایش دهناد .از طرفای دگرگاونیهاای
اجتماعی ،فناوریهای پرشتاب و چالش زا و تکوین رسالتهاای جدیاد در ساازمان ،ضارورت
انعطاف پ ذیری و آمادگی برای رویارویی با شرایط جدید را امری اجتناب ناپذیر ساخته اسات.
بنابراین در عصر ما برای بشا و پیشرفت و حتی حاظ وض موجاود ،مایبایسات جریاان ناویی و
نوآوری را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود ،که رسیدن به ایان
مهم نیازمند فرهنگی مناسب است (دنگ 6و همکااران .)6099 ،فرهناگ ساازمانی 6بایاد بتواناد
عامل بشای سازمان و زمینه رشد سازمانی را فراهم نماید .بدون داشتن فرهنگ سازمانی اثربخش
نمیتوان انتظار فعالیتهای کارآفرینانه داشت .رسیدن به این اهاداف نیازمناد سااختار ساازمانی
مناسب است .هر سازمانی میتواند با اصالب ساختار خود و تشویت فرهنگ خالقانه خود باعاث
بات رفتن عملکرد و بهره وری شود و در جهت رسیدن به اهاداف از پایش تعیاین شاده خاویش
گام بردارد (والنسیا .)6090 ،2ضرورت توجه به فرهنگ ساازمانی تاا جاایی اسات کاه صااحب
نظران بر این باورند ،اگر قرار است در یک سازمان تغییرات موثر و پایدار بوجود آیاد فرهناگ
آن سازمان باید دستخوش تغییر شود .به عبارت دیگر موفشیت و شکست ساازمانهاا را بایاد در
فرهنگ آن جست و نمود (ت و و ن و .)6002 ،5عالوه بر این ،بارای دساتیابی باه چاابکی تغییار
فرهنگ یک راهکار بی بدیل است .این تغییر باید در کوتاه ترین زمان ممکن به همه (از جملاه
مدیران ،متخصصین و نیروی کار) آموزش داده شود (جعار ناژاد و زارعای .)9682 ،بسایاری از
صاحب نظران و محششان ،فرهنگ سازمان را به عنوان منبعی از مزیت رقابتی مورد مطالعاه قارار
داده اند (قربانی و همکاران .)9688 ،فرهنگ سازمانی عبارتسات از :الگاوی منحصار باه فارد از
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ماروضات ،ارزشها و هن ارهای مشترک که فعالیاتهاای جامعاه پاذیری ،زباان ،سامبلهاا و
عملیات سازمانها را شکل میدهد (وثوقی .)9610 ،ماهاوم فرهناگ ساازمانی باه عناوان عامال
مؤثر در بهره وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کااری
که به خوبی بین مادیریت و کارکناان گساترش یافتاه باشاد باه تحکایم تعهاد ساازمانی ،ارتشاا
اخالقیات ،عملکرد و بهرهوری باتتر من ر میگردد (کاشانی.)9619 ،
با توجه به اهمیت چابکی سازمانی و عواملی همچون سااختار ساازمانی و فرهناگ ساازمانی
که از مولاههای تاثیر گذار بر چابکی سازمانی است ،به نظر میرساد کاه تحشیاق حاضار بتواناد
ضاامن توسااعه ساااختار سااازمانی مایااد و اثااربخش در دانشااگاههااای آزاد اسااالمی خوزسااتان،
زمینههای تزم برای پرورش قابلیتهای چابک و فرهنگ سازمانی را فراهم آورد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
در طی دو دهه گذشته ،دنیای کسب و کار دچار تحوتت چشم گیری شده است .تغییارات
سری فناوری ،جهانی شدن ،بات رفتن کیایت کاتها و خادمات ،تغییار سااختارهای اقتصاادی و
سیاسی و نیز کمبود نیروی کار ماهر و متخصص باعث ای اد یک فضاای رقاابتی بسایار فشارده
میان سازمانها شده است .به همین دلیل شرکت هاا باه دنباال یاافتن شارایط پایادار بلندمادت و
رقابتی برای توسعه مهارت ،شایستگیها ،توانایی ،و دانش کارکنان خاود در پاساخ باه تغییارات
محیط کسب و کارند .یکی از راههای پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی ،چابکی
اسات .شاارکتهااا اغلاب در مواجهااه بااا فشااارهای رقاابتی بااه بهبااود قابلیاتهااای رقااابتی خااود
می پردازند .اگر سازمان ها قابلیت های چابکی را توسعه دهند ،قادر خواهناد باود کاه بار محایط
متغیر و مبهم کسب و کار غلبه کنند .از این رو ،سازمانهاا بایاد زمیناه مناساب بارای چاابکی و
ارتشا آن را فراهم کنند .تا نه تنها پاسخگوی تغییرات موجود باشند ،بلکه با یاک آرایاشبنادی
مناسب قادر به کسب مزایای رقابتی نیز باشند .یکی از زمینههای تزم برای دستیابی باه چاابکی
سااازمانی ساااختار سااازمانی اساات .ساااختار سااازمانی ،راه یااا شاایوه ای اساات کااه بااه وساایله آن
فعالیتهای سازمانی تشسیم ،سازماندهی و هماهنگ میشاوند .سااختار ساازمانی باه جنباههاای
متشکل یا تنظیم شده ی روابط موجود میان اجزای یک م موعه ی ساازماندهی شاده ،اشااره
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دارد .شناخت و بررسی عامل ساختار سازمان ،سرآغاز هرگوناه بهاره گیاری از منااب و منااف
سازمانی ،توانمند شدن سازمان برای شناساایی فرصاتهاا ،ارایاه ترکیابهاای جدیاد از منااب
موجود و در نهایت زمینه سازی برای توسعه ی سازمانی است .شکل دهی یک ساختار مناساب
میتواند من ر به کسب مزایای ناشی از چابکی از راه تمرکز بر کارکناان ،ناوآوری و خالقیات
حاصل از همکاری موثر آنها با یکدیگر شده و در نتی ه سازمان را قادر سازد تا ویژگایهاایی
از قبیل انعطاف ،سرعت بات در مواجهاه باا تغییارات محایط و پاساخ گاویی و واکانش مناساب
نسبت به نغییرات قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی داشته باشاد .سااختار ساازمانی مناساب در
تحشق اهداف و استراتژیهای سازمان بسیار موثر است تا جایی که ساختار ساازمانی یاک منبا
مهم به منظور کسب مزیت رقابتی از راه تغییر پذیری اثربخش و انعطاف پذیری اسات .سااختار
سازمانی پویا با ویژگیهایی هم چون مشتری محوری ،عدم تمرکز در تصامیم گیاری ،انعطااف
بات و گرایش به خود کنترلی ،رسمیت کم زمیناه قاوی تاری بارای اجارای فراینادهای ساازمان
فراهم میکند و تاثیر بیشتری در افزایش چاابکی ساازمان دارد .ساازمانی کاه باه شاکل چاباک
طراحی شده باشد ،ساختار سازمانی منحصر به فردی دارد که سبب مایشاود ساازمان در ان اام
فرایندهای خود با اثر بخشی بیشتری عمل کند .بر این اساس یکی از راههای چابکی سازمانهاا،
شکل دهی مناسب ساختار سازمانی است .فرهنگ یک سازمان باورهاا ،نگارشهاا ،فرضایات و
انتظارات مشترکی را در بر میگیرد که در نبود یک قاانون یاا دساتورالعمل صاریح ،رفتارهاا را
هدایت میکند .فرهنگ میتواند منب نیرومندی از هویت ،هادف مشاترک و رهنماود انعطااف
پذیر باشد .فرهنگ سازمانی مهم اسات ،زیارا هار اقادامی بادون آگااهی از نیروهاای فرهنگای
ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد .تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضاای
سازمان به حدی است که میتوان با بررسی زوایای آن ،نسبت به چگاونگی رفتاار ،احساساات،
دیدگاهها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتماالی آناان را درقباال تحاوتت ماورد
ارزیابی ،پیش بینی و هدایت کرد .با اهرم فرهنگ سازمانی ،به سادگی میتاوان ان اام تغییارات
را تسهیل کرد و جهت گیریهاا ی جدیاد را در ساازمان پایادار کارد .عادم توجاه باه فرهناگ
سازمانی ،باورها و ارزشهای افراد اگر من ر به شکست مطلق ساازمان و نرسایدن باه اهاداف و
چشم انداز نشود ،حداقل اشکاتت عدیده ای را در روند حرکت سازمان ای اد کارده و انار ی
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زیادی را برای حل معضالت ای اد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شاده باا فرهناگ
رایج سازمان هدر میدهد .موفشیتهای چشمگیر دهه اخیر سازمانهایی باا حاداقل امکاناات از
یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین تواناییهای مادی از ساوی دیگار ،بیاانگر نشاش قابال
توجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفشیت آنها بوده است که در این میاان فرهناگ ساازمانی
به عنوان عامل موثر در عملکرد سازمانی تلشی میگردد .با وجود یک فرهنگ قاوی و منسا م،
افراد ضمن کسب آگاهی بیشتر پیرامون اهداف و استراتژیهاای ساازمان نسابت باه ارزشهاا و
هن ارها ،احساس مسئولیت ،تعهد و از کار احساس رضایت میکنند ،که این در کنار مادیریت
قوی موجب بهبود روحیه ،انگیزش ،عملکرد سازمانی و بهرهوری میگردد .بر این اساس به نظر
میرسد که تحشیاق حاضار بتواناد ضامن توساعه اقاداماتی مایاد و اثاربخش در زمیناه فرهناگ
سازمانی و ساختار سازمانی ،زمینههای تزم برای بهبود چابکی سازمانی را فراهم آورد.
چارچوب نظری پژوهش
در این بخاش از مشالاه باه تشاریح ادبیاات موضاوع و پیشاینه تحشیاق در خصاو

سااختار

سازمانی ،فرهنگ سازمانی و چابکی سازمانی پرداخته میشود.
ساختار سازمانی
در محیط متغیر و متحول امروز ،مدیران بایاد باه طاور مساتمر سااختار ساازمانی خاود را باا
شرایط محیطی تطبیق داده و اصاالحات تزم را در آن باه عمال آورناد .درک فرایناد اصالی و
ساختار سازمانی به فهم و شناخت محیط کااری بازر تار کماک مایکناد و نیاز مایتواناد از
آشاتگی در سازمان جلوگیری نماید (کردناا ی و همکااران .)9688 ،از آن اا کاه شارط بشاا و
تداوم حیات هر سازمانی در محیط متالطم و آشاته امروزی ارتشا بهره وری اسات ،و آنچاه کاه
در افزایش بهره وری به احتمال زیاد نشش بسزایی دارد ،سااختار ساازمانی اسات ،بادیهی اسات
که ساختار ،با توجه به ویژگی های محتوایی ،ابعاادی و محیطای خاود اثار قابال مالحظاه ای بار
توسعه سازمان دارد ،در واق آنچه سازمان های خاالق و بهاره ور را از ساایر ساازمان هاا متماایز
میسازد ،همین خصوصیات ساختاری است که مناسب موقعیت و جایگاه آن است (طاهر پور و
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همکاران .)9688 ،شاین ( )9185معتشد است که ساختار ،قسمت قابل مشااهده فرهناگ اسات و
وظایت مهمی را ان ام مایدهاد (صابری .)6005 ،9دکتار رضاا یان در کتااب مباانی ساازمان و
مدیریت ساختار را این چنین تعریت کرده است :ساختار سازمانی کارها را به صاورت رسامی،
تشسیم ،گروه بندی و هماهنگ میکند .ساختار سازمانی صحیح موجب میشود تاا هار فارد بار
اساس نظر شخصی اقدام نکند بلکه در چارچوب اهداف سازمانی گام بردارد و در نهایت سبب
میشود تا کارکنان با شرایط تدوین شده سازمان خود را منطبق سازند (طااهر پاور و همکااران،
 .)9688رابینز )9187( 6ساختار سازمانی را به عنوان یکی از اجزای مهم ساازمان برشامرده و آن
را متشااکل از سااه عنصاار پیچیاادگی ،6رساامیت 2و تمرکااز 5ماایدانااد (رابینااز،9678 ،

.)66

رساامیت :بااه طااور کلاای رساامیت بااه میاازان تاادوین و مکتااوب نمااودن قااوانین ،مشااررات،
دستورالعملها ،آ ین نامهها ،شرب شغلها و شرب وظایت پرسنل و  ...که در سازمان مورد توجه
قرار گرفته و به ثبت رسیده است ،گاته میشود (گرساو و درازیان،6007 ،3

 .)298تمرکاز:

تمرکز به میزان استشالل یک شغل در تصمیم گیاری و انتخااب توجاه دارد (مایهم و همکااران،
،6090

 .)868پیچیدگی :دفت معتشد است پیچیدگی عبارتست از تعداد سطوب مدیریتی که

در سازمان وجود دارد (دفت،9118 ،

 .)666به طور کلی پیچیدگی به میزان عنااوین شاغلی

(پراکندگی مشاغل درون سازمان) ،تعداد سلسله مراتب و سطوب مدیریتی ،میازان تحصایالت و
میزان پراکندگی جغرافیایی است (گرساو و درازیان،6007 ،

 .)298در ایان پاژوهش بارای

سن ش ساختار سازمانی از ابعاد مذکور استااده شده است.
چابکی سازمانی
دوران کسب و کار جدید در قارن  ،69تغییار را باه عناوان یکای از ویژگای هاای اصالی باه
رسمیت شناخته است (هانگ 7و همکاران .)6096 ،اغلب صاحب نظران ،علت تغییر و تحاوتت
1 Sabri
2 Robinz
3 complexity
4 formalization
5 centralization
6 Gerso and Derazin
7 Hung
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دنیای کسب و کار را قابلیت دسترسای فزایناده باه فنااوری ،رقابات شادید در توساعه فنااوری،
جهانی شدن بازارها ،رقابت ت اری و رشد سری دسترسای باه فنااوری مایدانناد از ایان رو ،در
چنین محیطی نمیتوان سازمانها را به صورت سانتی و باا روشهاای گذشاته هادایت و کنتارل
نمود .تزمه واکنش موثر و ماید به این تغییرات و کسب مزیت رقابتی 9از فرصاتهاای حاصال
از آنها ،دستیابی به چابکی سازمانی 6است (شهایی .)9685 ،اصاطالب چاابکی نخساتین باار در
سال  9119رسماً توسط مؤسسه تحشیشاتی یاکوکا 6در دانشگاه لیهاای ،2در گزارشای باا عناوان
«راهبرد بنگاههای تولیدی در قرن بیست و یکام :دیادگاه متخصصاان صانعتی» معرفای گردیاد
(یاکوکا .)9119 ،بعدها پیتر دراکر 5برای اولین بار ،ماهوم مؤسسه چابک را باه جهاان کساب و
کار معرفی نمود (جعارنژاد و شها ی،9681 ،

 .)8ماسکل )6009( 3چابکی را تواناایی روناق

و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیشبینی تعریت میکناد (ماساکل.)6009 ،
چابکی سازمانی زیربنای عملکرد و مزیت رقابتی یاک شارکت اسات (ورلای و تولار.)6090 ،
انگ و شریای ( )6000روش شناسی ای را برای دستیابی به قابلیتهای چابکی در شرکتهاای
تولیدی توسعه دادند ،و آن ها را باه چهاار دساته عماده تشسایم کردناد (الماهامیاد و همکااران،
( .)6090شکل  .)9-9این قابلیتهای چابکی عبارتند از:
 .9پاسخگویی ،7توانایی شناسایی تغییرات برای پاسخ سری .
 .6شایستگی ،8کارایی و اثربخشی سازمانی در رسیدن به اهداف خود.
 .6انعطافپذیری ،1توانایی برای اجرای فرآیندهای مختلت و رسیدن به اهداف مختلت.
 .2سرعت ،90توانایی به او رساندن یک فعالیت در کوتاه تارین زماان ممکان (جعارناژاد و
احمدی .)9610 ،در این پژوهش برای سن ش چابکی سازمانی از مدل فوق بهره میگیریم.
1 Competitive Advantage
2 Organizational Agility
3 Iacocca Institute
4 Lehigh University
5 Drucker, P
6 Maskell, B
7 Responsiveness
8 Competency
9 Flexibility
10 Speed or quickness
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فرهنگ سازمانی
از نظر کروسیتو و یوست )6006( 9یکی از مولاههای دستیابی به چابکی ساازمانی ،فرهناگ
سازمانی 6است (جعار نژاد و شهایی .)698 :9681 ،برای دستیابی به چابکی تغییر فرهناگ یاک
راهکار بی بدیل است  .این تغییر باید در کوتاه تارین زماان ممکان باه هماه (از جملاه مادیران،
متخصصین و نیروی کار) آموزش داده شود (جعار نژاد و زارعای .)9682 ،بسایاری از صااحب
نظران و محششان ،فرهنگ سازمان را به عنوان منبعی از مزیت رقابتی مورد مطالعه قارار داده اناد
(قربانی و همکاران .)9688 ،فرهنگ سازمانی عبارتست از :الگوی منحصر به فرد از ماروضات،
ارزشهاا و هن ارهااای مشااترک کااه فعالیااتهااای جامعاه پااذیری ،زبااان ،ساامبلهااا و عملیااات
سازمانها را شکل میدهد (وثوقی .)9610 ،فرهنگ سازمانی به سازمان هویت میدهاد (زهیار

6

و همکاران6099 ،؛ چی یونگ 2و همکاران )6099 ،و به هماهنگی رفتار اعضا کماک مایکناد
(آقاجانی .) 9616 ،هار ساازمانی هویات و فرهناگ ساازمانی مخاتص باه خاود را دارد ،کاه باه
صورت قرارداد نامکتوبی میان سازمان و کارکنانش قابل اجرا است .بر خالف سازمانهای غیار
چابک ،فرهنگ سازمان چابک پویاست  ،یعنی بر اعتماد و اطمینان رهبران و احترام به کارکنان
سازمان استوار است (جعارنژاد و شهایی .)997 :9681 ،ماهوم فرهنگ سازمانی به عناوان عامال
مؤثر در بهره وری و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب کااری
که به خوبی بین مادیریت و کارکناان گساترش یافتاه باشاد باه تحکایم تعهاد ساازمانی ،ارتشاا
اخالقیات ،عملکرد و بهرهوری باتتر من ر میگردد (کاشاانی .)9619 ،دنیساون در مادل خاود
ابعاد فرهنگ را برای سازمانها در چهار محور اصلی شاامل درگیار شادن در کاار ،ساازگاری،
انطباق پذیری و رسالت در نظر می گیرد که هریک از ایان ابعااد باا ساه شااخص انادازه گیاری
میشوند (رحیم نیا و علیزاده.)9687 ،
در گیر شدن در کار :5سازمانهای اثر بخش افرادشان را توانمناد مایساازند ،ساازمان را بار
محور گروههای کاری تشکیل میدهند و قابلیاتهاای منااب انساانی را در هماه ساطوب توساعه
1 Croccito & Youssef
2 Organizational Culture
3 Zehir
4 Cheung
5 Involvement
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میدهند .در این مدل این ویژگی با سه شاخص انادازه گیاری مایشاود :توانمناد ساازی ،9تایم
سازی ،توسعه قابلیتها.6
 -9سازگاری :6تحشیشات نشان داده است که سازمانهایی که اغلب اثر بخش هستند با ثبات
و یکپارچه بوده و رفتار فعالیاتهاا ی ساازمانی باه خاوبی هماهناگ و پیوساته شاده اسات .ایان
ویژگی با سه شاخص بررسی میشود :ارزشهای بنیادی ،2توافق ،5هماهنگی و پیوستگی.3
 -6انطباق پذیری :7سازمانهایی که به خوبی یکپارچه هستند به سختی تغییار ماییابناد .لاذا
یکپارچگی درونی و انطباق پذیری بیرونی را میتوان مزیت و برتری سازمان باه حسااب آورد.
این ویژگی با سه شاخص مورد بررسی قرار میگیرد :ای اد تغییر ،8مشاتری گرایای ،1یاادگیری
سازمانی.90
 -6رسالت :99شاید بتوان گات مهمترین ویژگی فرهنگ ساازمانی رساالت و ماموریات آن
است .سازمانهایی که نمیدانند ک ا هستند و وضاعیت موجودشاان چیسات معماوت باه بیراهاه
میروند .این ویژگی توسط سه شاخص اندازه گیری میشود :گارایش و جهات اساتراتژیک،96
اهااداف و مشاصااد ،96چشاام انااداز( .92دنیسااون6000 ،؛ رحاایم نیااا و علیاازاده9687 ،؛ ضاایایی و
همکاران .)9610 ،در این پژوهش برای سن ش فرهنگ سازمانی از مدل فوق بهره گرفتاه شاده
است.

1 Capability Development
2 Capability Development
3 Consistency
4 Core Values
5 Agreement
6 Coordination & Integration
7 Adoptability
8 Creating Change
9 Customer Focus
10 Organizational Learning
11 Mission
12 Strategic Direction & Intent
13 Goals & Objectives
14 Vision
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مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مااهیم ارا ه شده ،در این پژوهش ،مدل ماهومی زیر (شکل  )9برای بررسی تأثیر
ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی با نشش میان ی فرهناگ ساازمانی ماورد پاذیرش و بررسای
قرار گرفت .در این پژوهش برای بررسی ساختار ساازمانی از مادل رابیناز (( )9187باا ساه بعاد
پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز) برای سن ش چابکی سازمانی از مدل شریای و انگ ( )9111باا
چهار بعد (پاسخگویی ،شایستگی ،انعطاف پذیری ،و سرعت) و برای سن ش فرهنگ ساازمانی
از مدل دنیسون ( )6000با چهار بعد (درگیر شدن در کار ،سازگاری ،انطباق پذیری و رساالت)
بهره گرفته شده است.

شکل -1مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از ادبیات تحقیق)

فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :ساختار سازمانی بر فرهنگ ساازمانی در دانشاگاههاای آزاد اساالمی منطشاه 3
خوزستان (از دیدگاه اساتید) تاثیر دارد.
فرضیه فرعی :9ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشاگاههاای آزاد اساالمی منطشاه 3
خوزستان (از دیدگاه اساتید) تاثیر دارد.
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فرضیه فرعی  :6فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاههای آزاد اساالمی منطشاه 3
خوزستان (از دیدگاه اساتید) تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  :6ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی باا نشاش میاان ی فرهناگ ساازمانی در
دانشگاههای آزاد اسالمی منطشه  3خوزستان (از دیدگاه اساتید) تاثیر دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضار بار اسااس هادف کااربردی و بار حساب نحاوه گاردآوری دادههاا از ناوع
تحشیشات توصیای به شمار می آید ،و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحشیاق از ناوع علای اسات.
جامعه آماری مورد نظر اساتید دانشگاههای آزاد اسالمی منطشاه  3خوزساتان اسات .کاه شاامل
آبادان  926نار ،امیدیه  908نار ،اندیمشک  28نار ،اهواز  629نار ،ایاذه  15ناار ،باغملاک 92
نار ،بهبهان  901نار ،خرمشهر  98نار ،دزفاول  605ناار ،رامهرماز  77ناار ،سوسانگرد  63ناار،
شادگان  96نار ،شوشتر  698نار ،علوم تحشیشات خوزساتان  89ناار ،ماهشاهر  956ناار ،مسا د
سلیمان  996نار ،هندی ان  5نار است .باا اساتااده از روش نموناه گیاری خوشاه ای از باین 97
واحد  7واحد به صورت اتااقی انتخاب و از بین  7واحد با استااد از جدول کرجسی و مورگاان
ح م نمونه تعیین گردید.
جدول  -1حجم نمونه
م موع هات شهر انتخابی

ح م نمونه

9069

680

برای سن ش متغیرهای تحشیق نیز از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی ،فرهنگ ساازمانی
و پرسشنامه چابکی سازمانی بهره گرفته شده اسات .در کال  680پرسشانامه توزیا شاد و 675
پرسشنامه معتبر از پاسخ دهندگان جم آوری گردید .سؤاتت پرسشنامه به دو بخاش ساؤاتت
عمومی و تخصصی تشسیم شدهاند؛ که بر اساس مشیاس پنج درجهای لیکرت (خیلای کام ،کام،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) می باشند .به منظور تعیین پایایی پرسشنامه هاای ماذکور نیاز از روش
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آلاای کرونباخ با استااده از نرم افزار آماری  SPSSبهره گرفته شده است .در جدول ( )6تعاداد
گویه های ارا ه شده برای سن ش هر متغیر مکنون و ضریب آلاای کرونباخ هار متغیار مشاخص
شده است.
جدول  -2تشریح متغیر ،ابعاد و پایایی ابزار اندازهگیری تحقیق
متغیر

نوع

منبع

متغیر

ساختار سازمانی

مستشل

چابکی سازمانی

وابسته

فرهنگ سازمانی

میان ی

برگرفته از پرسشنامه پی و
کانکانهالی ( )6095و رابینز ()9187
برگرفته از پرسشنامه شریای و
انگ ()9111
برگرفته از پرسشنامه دنیسون
()6000

ضریب

تعداد

پایایی

گویهها

.135

1

.187

96

.810

96

همانطور که در جدول بات مشاهده می شود ،ضریب آلاای کرونباخ نشانگر پایایی و قابلیات
اعتماد ابزار تحشیق است .همچناین جهات آزماون روایای ساؤاتت از دو روش اعتباار محتاوا و
اعتبااار عاااملی 9اسااتااده شااد .باارای ساان ش اعتبااار محتااوای پرسشاانامه از نظاارات جمعاای از
متخصصان ،اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استااده شد؛ و نهایتااً اطمیناان حاصال گردیاد
که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محششین را میسن د .آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه نیز باا
کمک تحلیل عاملی تأییدی 6و با استااده از نرم افزار لیازرل ان اام گرفات .باا نگااهی باه نتاایج
لیزرل در جدول ( )6مشاهده می شود که هر دو مدل اندازه گیری ،شرایط کر شده را بارآورده
می کنند و مدل های مناسبی هستند .م موع این نتایج بیانگر آن هساتند کاه پرسشانامه هاای ایان
تحشیق دارای پایاایی و روایای مناسابی هساتند .ت زیاه و تحلیال دادههاا نیاز در دو ساطح آماار
توصیای و استنباطی صورت میگیرد.
1 Content Validity And Factorial Validity
2 Confirmatory Factor Analysis

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی با نشش میان ی فرهنگ سازمانی در دانشگاههای آزاد اسالمی 687 / ...

یافتههای تحقیق
در ایان بخااش از مشالااه باه تشااریح یافتااههاای حاصاال از تحلیاال عااملی تأییاادی ماادلهااای
اندازه گیری و نیز نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استااده از نارم افزارهاای آمااری
 SPSSو  LISRELپرداخته میشود.
بررسی مدلهای اندازه گیری
در مدلسازی معادتت ساختاری تزم اسات تاا از صاحت مادل هاای انادازهگیاری اطمیناان
حاصل شود .بنابراین در ادامه نتایج تحلیال عااملی تأییادی مادل هاای انادازه گیاری متغیرهاای
تحشیق ارا ه شده است.
جدول  -3مقایسه مدلهای اندازهگیری
مدلاندازهگیری
مدل ساختار
سازمانی
مدل چابکی
سازمانی
مدل فرهنگ
سازمانی

نوع تحلیل

R2

Df

df

p-value

RMSEA

GFI

AGFI

مرتبه دوم

555556

698

9560

0503115

05068

05015

05016

مرتبه دوم

8502

96

0537

0578668

05057

05011

05017

مرتبه دوم

25509

20

9596

0567096

05062

05013

05012

عاملیتأییدی

همان طور که در جدول ( )6مشاهده میشود ،نتایج تحلیل عاملی تأییادی مادلهاای انادازه
گیری ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و چابکی ساازمانی نشاان مایدهاد کاه شااخصهاای
اصلی برازش کلیه متغیرهای مکنون در دامنه مناسب و قابال قباول قارار دارد .باه عباارت دیگار
مدلهای ماهومی پژوهش تا میزان زیادی منطبق بر دادههای مشاهده شده است.
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یافتههای حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
پ

از ان ام تحلیل عاملی تاییادی و شاناخت متغیرهاای مکناون ،در ایان قسامت باا ان اام

تحلیل مناسب به آزمون فرضیههای تحشیق خاواهیم پرداخات .بارای آزماون فرضایههاا از مادل
معادتت ساختاری و نرم افزار لیزرل استااده شاده اسات .در اجارای مادل معاادتت سااختاری
برای آزمون فرضیه تحشیق ،ابتدا خروجی نرم افزار نشاان دهناده مناساب باودن مادل سااختاری
برازش یافتاه اسات (χ6/df=6/27؛ RMSEA=0/051؛ GFI=0/13؛ AGFI=0/16؛ NFI=0/97؛
NNFI=0/18؛  .)CFI=0/11به عبارت دیگر ،دادههای مشاهده شده تا میازان زیاادی منطباق بار
مدل ماهومی پژوهش است (شکل .)6

شکل  -2مدل ساختاری پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی در حالت تخمین
استاندارد

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی با نشش میان ی فرهنگ سازمانی در دانشگاههای آزاد اسالمی 681 / ...

در شکل  6نیز معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده از مدل ساختاری پژوهش نشاان
داده شده است.

شکل  -3اعداد معناداری ضرایب مدل ساختاری پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی

نتایج مدل معاادتت سااختاری نشاان مایدهاد کاه سااختار ساازمانی بار چاابکی ساازمانی
(β=0.42؛  )t=9.86و فرهنااگ سااازمانی (β=0.63؛  )t=10.27تاااثیر دارد .همچنااین فرهنااگ
سازمانی بر چابکی ساازمانی تااثیر دارد (β=0.89؛  .)t=2.62نتاایج بررسای وضاعیت فرضایههاا
بیانگر تایید اثر میان یگری متغیر فرهناگ ساازمانی در ارتبااط باا سااختار ساازمانی و چاابکی
سازمانی است ( .)β:0.42 > β:0.89*0.63=0.5607بناابراین فارص صاار رد مایشاود و کلیاه
ماروضات تحشیق تأیید میگردد.
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نتیجه گیری
مهمترین تغییری که تزمه ای اد محیط چابک است ،ساختار سازمانی است .متناساب باودن
عوامل ساختاری و فنی در سازمانها و سازگاری باا تغییارات و تحاوتت داخلای و خاارجی از
موضوعات اساسی در رسیدن به چابکی است .تمایل مدیران به داشتن ساازمانی پویاا و انعطااف
پذیر از یکساو باا شاتاب دگرگاونیهاای خادمات و وجاود ناوآوری و ...و از ساوی دیگار باا
ساختارهای خشک ،متورم ،تنبل ،ناتوان در ناوآوری و بای توجاه باه نیااز و خواساته مشاتریان،
ناهماهنگ و ناسازگار است .در این میان مطالعه نشش ساختار سازمانی در فراهم نمودن چاابکی
بسیار حا ز اهمیت است .بنابراین سازمانها برای رسیدن به چابکی و به منظور بشا و پیشارفت در
محیط متغیر باید به گونه ای سازماندهی شوند که دارای ساختارهای منعطت و نوآور و قادرت
تصمیم گیری سری باشند .از طرفی دیگر باید توجه داشت که یکای از زیار سااختهاای مهام
فرهنگ ساختار سازمانی است که به عنوان اسکلت بندی سازمان نیاز مطارب مایشاود .مادیران
می توانند ساختاری مناسب را خلق کنند کاه باه اثربخشای و بهاره وری ساازمان کماک کناد و
باعث خالقیت و رضایت شود.
نتایج ت زیه و تحلیل دادهها نشان داد که ساختار سازمانی بار فرهناگ ساازمانی تااثیر دارد.
این بدان معناست که حرکت ساازمان باه سامت سااختار ارگانیاک سابب مایشاود تاا عوامال
فرهنگ سازمانی تشویت شود .نتایج این فرضیه با یافتههای تحشیشات عباسی ()9688؛ کردناا ی
( )9688و صابونچی ( )9687همخوانی دارد.
ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی تاثیر دارد .بر این اساس شکل دهی مناسب یک ساختار
سازمانی مؤثر میتواند بستر مورد نیاز یا زیرساخت تزم برای توسعه چابکی سازمان باشد .نتایج
این تحشیق تا حدودی تأییدکننده تحشیشات قبلی است که در این حوزه صورت گرفته است .باه
عنوان مثال ،فروهی ( )9682در مشاله خود بیان میکند که ساازمانهاا بارای دساتیابی باه مزیات
رقابتی باید که از ساختارهایی منعطت و ارگانیاک بهاره ببرناد .اقدسای و ساکاکی ( )9675در
مشاله خود ا عان میدارند که ساختار ارگانیک موجب شکوفایی بهره وری در سازمان میشود.
نتایج پژوهشهاای محششاانی مانناد زو و اساتون ()9118؛ کااووس جیال و همکااران ()9116؛
کیگان ()9680؛ دهشان و همکاران ( ،)9610نشان میدهد کاه یکای از عوامال اساسای و تعیاین

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی با نشش میان ی فرهنگ سازمانی در دانشگاههای آزاد اسالمی 619 / ...

کننده عملکرد خارجی و دستیابی به مزیت رقابتی ،ساختار ساازمانی اسات کاه از ویژگایهاای
ارگانیک برخوردار باشد.
فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی تاثیر دارد .یافتههای پژوهش نشان دهناده تأییاد فرضایه
است .رحیم نیا و علیزاده ( )9688بیان کردند که آگااهی از فرهناگ ساازمانی گاامی بنیاادی و
مهم به حساب میآید .لذا برای ان ام هر گونه اقدام جدیدی در ساازمان توجاه باه فرهناگ آن
م موعه امری ضروری است .ایلماز و ارگان ( )6008درباره تاثیر ابعاد مادل فرهناگ ساازمانی
دنیسون بر عملکرد به این نتی ه رسیدند که بعد انطباق پذیری بیشترین و بعد سازگاری کمترین
تاثیر را بر عملکرد سازمانی دارد .گیلپسی و همکاران ( )6008به این نتی ه رسیدند که بیشاترین
امتیاز در بعد درگیر شدن در کار و بعد رسالت و کمتارین امتیااز در بعاد انطبااق پاذیری بارای
مشتری گرایی وجود دارد .نتایج تحشیق تایدور و همکاران )6096( ،نیز حاوی این مضمون باود
که فرهناگ ساازمانی ارتبااط معنای داری باا عملکارد ساازمان دارد .نتاایج تحشیاق جااکوب و
همکاران ( )6096نشان میدهد که فرهنگ سازمانی و عملکرد رابطه قوی با یکدیگر دارند.
ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی با نشش میان ی فرهنگ سازمانی تاثیر دارد .نتایج ت زیه
و تحلیل دادهها نشان دهنده تایید فرضیه است .بار ایان اسااس مایتاوان نتی اه گرفات سااختار
سازمانی که به سمت ساختار ارگانیک حرکت کند میتواند از طریق بستری برای تشویت جو و
فرهنگ سازمانی خود اقدام کند و اعتالی فرهنگ سازمانی موجب بهبود عملکارد و در نهایات
رسیدن به چابکی سازمانی شود.
در نهایت پیشنهاداتی ارا ه میگردد:
 شااناخت ماادیران از ماهااوم فرهنااگ سااازمانی ،اهمیاات و نشااش آن در رفتااار و عملکااردسازمان .همچنان که امروزه دانشمندان مدیریت بیان میدارند که مهم ترین وظیاه مدیران عاالی
سازمان ،ای اد ،توسعه و پرورش ارزشهای فرهنگی مطلوب است؛
 بهره گیری از ویژگیهای ساختارهای ارگانیک که دارای قوانین و ضوابط انعطاف پاذیراست و از مزایای عدم تمرکز بهره مند است که من ر به عملکرد بهتر سازمان مایشاود و زمیناه
ای را برای توسعه چابکی سازمان ای اد میکند.
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 طراحای م ادد ساازمان باار پایاه اساتراتژیهاای حمایاات کنناده از فرهناگ مشااارکت ونوآوری کارکنان و با رویکرد طراحی به صورت افشی.
 توجه بیشتر مدیران به توسعه و پرورش ارزشهای فرهنگ سازمانی در برناماههاای تغییار،بهبود ،و بازسازی سازمان .همچنان که اکثر دانشمندان مدیریت ،بهبود و بازسازی سازمان را باه
عنوان یک تغییر برنامه ریزی شده ،با دگرگونی و پرورش فرهنگ سازمانی برابر میدانند؛
 اصالب و بهبود بینش و عمق دادن به نگرشهای سالم و بارور کاردن قادرت تشاخیص وتحلیل افراد؛
 آموزش چگونگی شناسایی ،معرفی ،و ترویج نمادها و ارزشهای مثبت فرهنگ ساازمانیو شیوه نهادینه سازی آنها در سازمان؛
 آماوزش و توساعه کارکنااان از طریاق برگازاری کارگاااههاا باه منظااور آشانایی آنهاا باااارزشهای حاکم بر جامعاه و ساازمان و رفتاار متناساب باا فرهناگ ماورد پاذیرش ساازمان؛ و
همچنین آشنایی و تشویق آنها به مشارکت ،کارگروهی ،و کلیه مهارتهای کاری؛
منابع
 -9آقاجانی ،ب .س و طبری ،م و نوری ،م .)9686( .بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان
مازندران و تبیین الگوی مناسب ،پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی ،سال چهارم،
شماره ،93

.92-65

 -6جعارنژاد ،احمد و شها ی ،بهنام .)9681( .مشدمهای بر چابکی سازمانی و تولید چابک،
تهران :مؤسسه کتاب مهربان نشر ،چاپ دوم.
 -6جعارنژاد ،احمد و زارعی ،علی .)9682( .بررسی نشش عوامل درون سازمانی در تبیین
مدلی برای تبدیل سازمانهای فعلی به سازمانهای چابک در صنای الکترونیک و
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