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چکیده:
هدف این تحقیق آسیب شناسی ساختار سازمانی جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران میباشد .جامعه آماري پژوهش
حاضر ،شامل کلیه کارکنان اموراداري ،تشکیالت ،برنامه ریزي ،و کارکنانی که داراي مدرک رشته هاي مدیریت و یا سابقه
مدیریتی در سازمان هالل احمر غرب کشور هستند می باشد که تعداد آنها برابر با  693نفر می باشد .باتوجه به اینکه جامعه
آماري محدود است حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با  012نفر میشود .براي انتخاب کارکنان گروه نمونه از روش
نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شد .به همین منظور ،از بین جمعیت هالل احمر 63استان ایران  3استان غرب کشور(
ایالم ،کرمانشاه ،کردستان ،خوزستان ،لرستان و همدان) انتخاب شدند .سپس از بین کارکنان این استان ها کارکنان واحدهاي
اداري ،تشکیالتی و واحد برنامه ریزي و از بین آنها کارکنانی که داراي مدرک تحصیلی مدیریت یا سابقه مدیریت هستند
انتخاب شدند .بر این اساس ،از هر استان  63نفر به طور تصادفی انتخاب شدند ،و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه
ساختار سازمانی رابینز میباشد .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده از نرم افزار  13spssاستفاده شده است.
آزمون آماري در این تحقیق نیز آزمون  tتک نمونه اي میباشد .این پژوهش مشتمل بر  6فرضیه می باشد که میانگین ابعاد
ساختار سازمانی(پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز) در جمعیت هالل احمر غرب کشور را می سنجد.نتایج این تحقیق نشان
میدهد که :ساختار سازمانی جمعیت هالل احمر غرب کشور از پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز باالیی برخوردار است.
واژه هاي کلیدي :ساختار سازمانی ،پیچیدگی ،رسمیت ،تمرکز
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