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   نيروي انسانييرو رهنگ سازماني در بهرهفتاثير 

  
  

  **مهدي ميرزايي، **، سميه محمدي*مهدي الوانيدكتر سيد 
  

  

  

  استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين *
  )s.mohammdi2@yahoo.com نويسنده مسئول( ،)دانشگاه پيام واحد ايجرود(كارشناس ارشد مديريت دولتي  **

  )دانشگاه پيام واحد ايجرود(كارشناس ارشد مديريت دولتي  ***
  

  

  15/05/1391: تاريخ دريافت
  24/08/1391: تاريخ پذيرش

  چكيده 
 نيروي انساني در شبكه بهداشت و درمـان شهرسـتان           وري  بهرهفرهنگ سازماني و نقش آن در       در پژوهش حاضر    

گرايي، توجه بـه    بت، جو نتيجه  رقا( ي فرهنگ سازماني  ها   با توجه به متغير    وري  بهرهزنجان وايجرود و با هدف ارتقاء       
 سـازمان در سـال      وري  بهرهموثر بر افزايش    ) و هنجارها ها    افراد، ارتباطات، هويت، حمايت مديريت، پذيرش ارزش      

بوده كه به شيوه همبستگي انجام شده و از نظر نوع هدف  از نوع تحقيقات توصيفي اين تحقيق.  مطالعه گرديد88
 شـبكه   كاركنانارتباطدر اين  .ها استفاده گرديد وش پيمايشي جهت گردآوري دادهر باشد و از تحقيق، كاربري مي

آمـاري انتخـاب شـده و     واحد تشكيل شده به عنوان جامعـه       5 بهداشت و درمان شهرستان زنجان وايجرود كه از       
 يها شاخص سوالي مبتني بر طيف ليكرت و براي سنجش 28پرسشنامه متغيرهاي فرهنگ سازماني جهت سنجش 

محاسـبه  پس از بررسي روايـي پرسـشنامه، جهـت          .  نيروي انساني از روش ماتريس اهداف استفاده شد        وري  بهره
جهت انجام محاسبات آماري  . آمددست به )α% =91(كرونباخ استفاده شد كه  پايايي پرسشنامه اول از روش آلفاي

در . و ضريب تعيين استفاده شد t مون آماريآزمون همبستگي، آزماتريس اهداف،  ،SPSS افزاري هاي نرم از برنامه
 وري  بهـره  بـا  فرهنگ سـازماني  بين متغير   ي تحقيق تأييد شده و      ها  نهايت نتايج حاصل نشان داد كه كليه فرضيه       

  .نيروي انساني رابطه مستقيم و معني داري وجود دارد
قابتي؛ هويت؛ حمايت مديريت؛ نظام ارزشـي؛       فرهنگ سازماني؛ نتيجه گرايي؛ مردم گرايي؛ ارتباطات؛ جور       : ي كليدي ها  هواژ

  وري بهرههنجار؛ 
  

  

  مقدمـه 
فرهنـگ سـازماني و      ،هـا   در نگرش جديد نسبت به سازمان     

 دركنار توجه بـه سـازمان       ،دارداي    همديريت آن جايگاه ويژ   
جموعـه  ، م وجوديتي كه داراي ساختار هدف گرا     به عنوان م  

گيـري و يـا      ، فراينـد تـصميم    ي اطالعاتي ها  وظايف سيستم 
ي هـا   ؛ فرهنـگ سـازماني عدسـي      باشـد   مـي  ي عضو ها  گروه

 فرهنـگ را روح     .كنـد   مـي  متفاوتي را براي مطالعـه فـراهم      
توانـد    مـي  كـه انـد     هسازمان و انرژي اجتماعي تعريف كـرد      
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سازمان را به جلو براند و يا از حركت باز دارد و ايـن تـوان                
ركنـان  ثيري است كه فرهنگ بر رفتـار كا       أبلقوه به خاطر ت   

  .دارد
ي اغلـب  هـا   كـه ويژگـي   وري  بهـره پايين بـودن سـطح      

ناشـي از عوامـل مختلـف        ،كشورهاي در حال توسعه است    
 برخي  .)233ص1382طاهري  ( است وري  بهرهثيرگذار بر   أت

از اين عوامل غير قابل كنترل و برخي ديگر قابل كنتـرل و             
نيـروي انـساني بـا وجـدان كـاري بـاال            . باشـند   مـي  اصالح
گسترش وجدان كـار در تـك       . بخشد  مي  را بهبود  ريو  بهره

تك آحاد يك جامعه در ارتباط متقابل با نظام اجتمـاعي و            
  .فرهنگ كار حاكم در آن جامعه است

بنابراين نبايد به فرهنگ به ديدة مـشكلي بنگـريم كـه          
 دهد كه فرهنـگ     مي بايد آن را حل كرد، زيرا شواهد نشان       

همـان گونـه كـه      . شـود تواند موجب موفقيت در رقابت       مي
نيـز ماننـد    ها    افراد انساني داراي شخصيت هستند، سازمان     

ي ها باشند و مانند جوامع كه داراي فرهنگ      مي افراد انساني 
، خـط   ها  مختلف هستند، آنها با توجه به اهداف و استراتژي        

ي هـا  ، پيشينه پيـدايش، سـاختار سـازماني و رويـه          ها  مشي
  .باشند  مياجراي داراي فرهنگ خاص خود

ــشترك   « ــاهيم م ــستمي از مف ــازماني سي ــگ س فرهن
ست كه وقتـي فرهنـگ را بـه          ا پذيرفته شده از سوي اعضا    

كنـيم،    مـي از مفـاهيم مـشترك تعريـف   اي   هعنوان مجموع 
  .»واضح و صريح خواهد بود

هاي كليدي فرهنگ سـازماني       ويژگي در تحقيق حاضر  
سي قـرار  سازد را مورد برر ها را از هم متمايز مي      كه سازمان 
  .خواهيم داد

 -3) گرايـي   مـردم ( توجه بـه افـراد       -2گرايي     نتيجه -1
 -5) جـسارت ( رقابـت    -4) گرايي  همكاري و تيم  (ارتباطات  

  .ها و هنجارها  پذيرش ارزش-7 حمايت مديريت -6هويت 
گيرنـد    ها بر روي طيفي قرار مـي        هر يك از اين ويژگي    

. شـود  ده مـي  كه دامنه آن از بسيار كم تا بسيار زيـاد كـشي           
بنابراين چنانچه فرهنگ سازمان از زاويه اين هفت ويژگـي          
مورد بررسي قرار گيرد، تقريباً تصوير كاملي از آن به دست           

آيد كـه     اين تصوير به صورت اساس و مبنايي درمي       . آيد  مي
منعكس كننده نوع احـساسات اعـضاء، اسـتنباط مـشترك           

  .ستا ها ها، شيوه انجام امور و نوع رفتار آن آن

باشـد    مي ي اداري پايين  ها   سازمان وري  بهرهاز آنجا كه    
رسد كه به مطالعه فرهنـگ سـازماني و           مي ضروري به نظر  

ي ها   نيروي انساني پرداخته شود تا پي به شاخص        وري  بهره
 . پرداخته شـود   ها   سازمان وري  بهرهفرهنگ موثر بر افزايش     

نگ در اين تحقيق سعي بر آن است به بررسي تطبيقي فره
 نيـروي انـساني در شـبكه        وري  بهرهسازماني و نقش آن بر      

  .بهداشت شهرستان زنجان و ايجرود پرداخته شود
كــه انــد  هامــروزه مؤســسات موفــق تــشخيص داد   

اعـم از   (باشـند     مـي  ارزشمندترين دارائي آنها كاركنان آنها    
و نيز اينكه رفتار تـوأم بـا احتـرام و بـا             ) كاركنان و مديران  

، اسـت ان نه تنها كـاري شايـسته و مناسـب           افراد در سازم  
بلكه عنصري حياتي و اساسي در جهت موفقيـت سـازمان           

  .)234ص1382طاهري ( خواهد بود
 و بهبود آن    وري  بهرهي مديران مسئله    ها  يكي از دغدغه  
 نيــروي وري بهــرهعوامــل متعــددي بــر . در سـازمان اســت 

م يكي از اين عوامل فرهنگ حاك. انساني سازمان موثر است
فرهنگ سـازماني از متغيرهـاي متعـددي        . بر سازمان است  

ثير أاين كه كدام يك از ايـن عوامـل تـ          . تشكيل شده است  
توانـد بـه     مـي  ، نيـروي انـساني دارد     وري  بهـره بيشتري بـر    

چـرا كـه اختـصاص      . مديران سازمان كمك شـاياني نمايـد      
 وري  بهـره منابع و توجه بيشتر به عواملي كه تـاثير بيـشتر            

تواند سـازمان را در تحقـق         مي ساني سازمان دارد،  نيروي ان 
   .اهداف سازمان موفق نمايد

كـه  اي    ه آنها مـسئل   وري  بهرهي ما و    ها  در مورد سازمان  
 با توجه بـه     وري  بهرهوجود دارد اين است كه تقريباً سطوح        

ي مربوطه از ترتيب سطوح امكانات آنهـا پيـروي          ها  شاخص
باشد، تا با توجـه       مي مركند و مسئله يافتن دليل اين ا       نمي

به شرايط حساس فعلي براي كشور مـا شـرايط الزم بـراي             
دادن آنهـا بـه      ي اجرايي و سـوق    ها  پرورش افراد در دستگاه   

پس محقـق   . سمت اهداف اصلي سازمان را شناسايي كنيم      
دهد تـا تعيـين       مي آنها را از بعد فرهنگي مورد مطالعه قرار       

دهنـده فرهنـگ     يلي تـشك  هـا   كند كه كدام يك از متغيـر      
ي بهداشـت و درمـان نقـش بيـشتري در           ها  سازماني شبكه 

  .ي نيروي انساني داردرو  بهره
فرهنگ سازماني «موضوع تحقيق حاضر عبارت است از 

، بنـابراين موضـوع     » نيروي انـساني   وري  بهرهو نقش آن در     
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فرهنـگ   «-1: پژوهش از دو قـسمت تـشكيل شـده اسـت          
  .2»ي انساني نيرووري بهره «-2، 1»سازماني

انـد كـه      امروزه موسسات موفق بـه ايـن امـر پـي بـرده            
ها   انسان. باشد  ها، نيروي انساني مي     آن  ارزشمندترين دارايي 

به عنوان مهمترين عنصر سـازماني، تحـت تـاثير فرهنـگ            
هر سازمان فرهنـگ خـاص      . باشند  اجتماعي و سازماني مي   

ش خود را دارد و فرهنگ مزبور بـا توجـه بـه ميـزان قـدرت               
دادن بـه نگـرش و رفتـار كاركنـان و            تواند در امر شكل     مي

  .سزايي داشته باشد همديران سازمان، نقش ب
ي فرهنـگ سـازماني بـر       ها  اما اينكه كدام يك از جنبه     

 نيـروي انـساني سـازمان، تـاثير بيـشتري دارد از             وري  بهره
چرا كـه مـديران سـازمان از        . اهميت خاص برخوردار است   

ردار است و تعيين اينكه به كدام يـك    منابع محدودي برخو  
ي فرهنــگ ســازماني زمــان و توجــه بيــشتري هــا از جنبــه

 اختصاص داده شـود، از اهميـت خـاص برخـوردار اسـت و             
توان مديران را در دسـتيابي بـه اهـداف سـازمان خـود               مي

ي هـا   در اين راستا الزم اسـت تـا شـاخص         . راهنمايي نمايد 
ايي و اثرات آنها مورد      مورد شناس  وري  بهرهفرهنگي موثر بر    

سنجش قرار گيرد و اگر به شناسايي عوامل فرهنگي مـوثر           
 كـه متـاثر از      وري  بهره پراخته نشود، بخشي از      وري  بهرهبر  

 در اين بنابراين. بهبود نخواهد يافت   فرهنگ سازماني است،  
 بـا توجـه بـه       وري  بهـره تحقيق به بررسي عوامل مـوثر بـر         

 نظام ارزشـي  ند از   ا  بارتي فرهنگ سازماني كه ع    ها  شاخص
هويــت ، ارتباطــات ســازماني ،گرايــي  جــو نتيجــهســازمان،
جـو  ،  احترام و توجه به كاركنان    ،  حمايت مديريت ،  سازماني
  . پرداخته شده استرقابتي

 از مهمترين معضالتي است كه      وري  بهرهمسئله كاهش   
باشـد، كـه     مـي هاي ايران گير نيروي انساني سازمان  گريبان

 بخش خدمات اين مسئله بيـشتر نمـود پيـدا         مخصوصاً در   
نيز بـه عنـوان      كند و همچنين بخش بهداشت و درمان       مي

  .باشد دور نمي هنظام خدماتي از اين مسئله ب
 نيــروي انــساني موجــب عــدم وري بهــرهپــايين بــودن 

موفقيــت در نظــام پزشــكي و خــدمات بهداشــت و درمــان 
به عنـوان   با توجه به اينكه فرهنگ سازماني       . خواهد گرديد 

 باشــد،  مــيابـزار مــديريتي بــراي تغييــر و تحـول ســازمان  
                                                                 
1. Organizational Culture 
2. Human resource productivity 

تواند مديران را در ايجـاد تغييـر در بخـش بهداشـت و               مي
 وري  بهـره درمان ياري نمايد و موجب بهبـود و بـاال رفـتن             

فرهنگي كه براي مقـام و شـأن افـراد          . نيروي انساني گردد  
 ارزش قائل است موجب تقويـت روحيـه و رضـايت شـغلي            

گـردد و بـرعكس      وري مـي    بهرهشود و موجب باال رفتن       مي
 وري  بهرهكند به     مي فرهنگي كه عملكرد متوسط را تشويق     

  .انجامد  ميپايين
 نيروي انـساني  وري بهرهبا توجه به مطالب فوق اهميت     

 و عقايد مشترك در سازمان يعني فرهنـگ   ها  و نقش ارزش  
گردد  مي  نيروي انساني روشن   وري  بهرهسازماني در تقويت    

و نقش نيروي انساني با توجه به سهمي كه در توليـد يـك              
گردد، از اين رو در دانـشگاه         مي خدمت يا كاال دارند بيشتر    

علوم پزشكي نيروي انـساني اهميـت دوچنـدان دارد زيـرا            
ي اجتمــاعي، آموزشــي و هــا دانــشگاه بــه عنــوان ســازمان

 خدماتي كه بيشتر در عرصـه بهداشـت و درمـان كوشـش            
ند خواه ناخواه اقشار مختلف جامعه بـا ايـن دسـتگاه      كن مي

 براي ارائه خدمات بهتـر ايـن        برايكنند و     مي ارتباط برقرار 
  نيـروي انـساني نيازمنـد      وري  بهـره نيز بيـشتر بـه       سازمان

 نيروي انساني بـستگي     وري  بهرهباشد و موفقيت آنها به       مي
 و از آنجايي كه اين تحقيق تـا بـه حـال در دانـشگاه              . دارد

توانـد نتـايج      مي علوم پزشكي زنجان صورت نگرفته است و      
قابل توجهي براي سازمان در پـي داشـته باشـد؛ ضـرورت             

  .باشد  ميانجام پژوهش ملموس
  

  تشريح ابعاد مسئله
عبارت است از كيفيت يا شيوة بايسته و شايـسته          : فرهنگ

هــاي حيــات مــادي و معنــوي  بــراي آن دســته از فعاليــت
 به طرز تعقل سليم و احساسات تقليـد         كه مستند ها    انسان

 اومـا سـكاران،   ( شده آنان در حيات معقول تكـاملي اسـت        
  ).259،ص 1380ترجمه صائبي،

و هـا     از ارزش اي    ه به عنوان مجموع   :فرهنگ سازماني 
عقايد مشترك كـه اعـضاي سـازمان دربـاره كـار كـردن و               
موجوديـــت سازمانـــشان دارنـــد تعريـــف شـــده اســـت  

  ).41 ص 1378هومن،(
 ميزاني كه يك مدير بـر روي نتـايج يـا            :نتيجه گرايي 

 و  هـا   جـاي اينكـه روي تكنيـك      ه  كند، ب   مي پيامدها تمركز 
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 آوردن آن پيامدها   دست  بهكار گرفته شده براي      هي ب ها  رويه
  ).71ص1379،آذر(تمركز كند 

ميزاني كه مـدير در درون  ): مردم گرايي(توجه به افراد    
بـر روي افـراد در سـازمان        شرايط حاصل از تأثير پيامـدها       

  ).166-170صص ،1376سرمد (گيرد   ميتصميم
 ميزانـي كـه     ):همكـاري، تـيم گرايـي     (ارتباطات  

ـ       ها    فعاليت جـاي اينكـه    ه  براساس تيم سـازماندهي شـده ب
  ).169 ص1376سرمد(براساس افراد سازماندهي شود 

 ميزاني كه افراد جـسور هـستند و رقابـت           :جو رقابتي 
 1378خاكي  (احت گير و بردبار باشند      جاي اينكه ر  ه  جو ب 
  ).160ص

 تا چـه حـد اعـضاي سـازمان خـود را بـا كـل                 :هويت
كننـد، يعنـي      مي سازمان يكي دانسته و از آن كسب هويت       

اعضا كل سازمان را معرف خـود دانـسته نـه بخـشي از آن               
  ).186 ص1379آذر،(

كـه مـديران بـا      اي    هميـزان يـا درجـ     : حمايت مديريت 
 كننــد، آنهــا را يــاري  مــيبــاط برقــرارزيردســتان خــود ارت

  ).270 ص1379آذر،(كنند   ميدهند يا از آنها حمايت مي
ي اعضاي يك سازمان    ها   باورها و ديدگاه   :نظام ارزشي 

  ).186-178 ص1379آذر،(
 هنجارهاي فرهنگي معيار رفتار است كه گروه        :هنجار

به لحاظ فكري يا رفتـاري از افـراد انتظـار دارد و يـا آن را                 
  ).187همان منبع ص(كند   ميييدتأ

 عبارت اسـت از اسـتفادة بهينـه از منـابع و             :وري  بهره
امكانات موجود به منظور نيل به سمت اهداف تعيين شـده       

  .است
  :باشند هاي اصلي تحقيق به صورت زير مي هفرضي

ي بهداشـت و درمـان   هـا   فرهنگ سازماني در شبكه -1
  .باشد دار مي شهرستان زنجان و ايجرود داراي تفاوت معني

ي بهداشـت و درمـان      هـا   وري در شـبكه     ميزان بهره  -2
  .باشد دار مي شهرستان زنجان و ايجرود داراي تفاوت معني

وري نيروي انـساني در        بين فرهنگ سازماني و بهره     -3
ي بهداشت و درمـان شهرسـتان زنجـان و ايجـرود           ها  شبكه

  . وجود داردداري معناارتباط 
  :باشند  تحقيق به صورت زير ميفرعيهاي  هفرضي

اشــت هــاي بهد  بــين نــوع هويــت كاركنــان شــبكه-1
 داري  معنـا وري ارتبـاط      شهرستان زنجان و ايجـرود و بهـره       

  .وجود دارد
هـاي     بين احترام و توجه به نيـروي انـساني شـبكه           -2

وري ارتبـاط     بهداشت شهرسـتان زنجـان و ايجـرود و بهـره          
  . وجود داردداري معنا

 بين وجود جو مذهبي و توسعه نظام ارزشي حـاكم           -3
ان و ايجــرود و هــاي بهداشــت شهرســتان زنجــ  در شــبكه

  . وجود داردداري معناوري ارتباط  بهره
 بين وجـود ارتباطـات نزديـك و صـميمانه نيـروي             -4

هاي بهداشت شهرسـتان زنجـان و ايجـرود و            انساني شبكه 
  . وجود داردداري معنا وري ارتباط بهره

 بهداشـت    وري شـبكه     بين حمايت مديريت و بهـره      -5
  . وجود داردداري امعنشهرستان زنجان و ايجرود ارتباط 

هـاي بهداشـت    گرايي در شبكه  بين وجود جو نتيجه  -6
 داري  معنـا وري ارتبـاط      شهرستان زنجان و ايجـرود و بهـره       

  .وجود دارد
  

  روش تحقيق
 پيمايشي و بـه شـيوه همبـستگي         ـپژوهش از نوع توصيفي   

آوري اطالعـات دربـاره مبـاني          و براي جمع   1.صورت گرفت 
ــات موضــوع از   ــهنظــري و ادبي ــق  روش كتابخان اي از طري

هــا، مجــالت و مقــاالت داخلــي و خــارجي  بررســي كتــاب
ي مرتبط اينترنتي و نتيجه تحقيقـات       ها  مستخرج از سايت  

 وري  بهـره تجربي محقق در خـصوص فرهنـگ سـازماني و           
  . استفاده شد

جهت شناختي بيـشتر    : بررسي اسناد و مدارك موجود    
بـرآن و    شـرافيت  و ا  وري  بهـره با مقوله فرهنگ سـازماني و       

جهت تهيه و تدوين ادبيات موضوع، كتب فارسي و التـين           
مرتبط بـا موضـوع تحقيـق، مقـاالت و نـشريات تخصـصي              
مديريت مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و مقـاالت خـارجي و               

فرهنـگ   هاي تخصصي مربوط به    داخلي مستخرج از سايت   
 مورد استفاده قرار گرفت كه برخـي از         وري  بهرهسازماني و   

بـه عـالوه    . انـد  ا در قسمت منابع و مĤخذ معرفـي شـده         آنه

                                                                 
ــد -1 ــات  اي  هع ــواعي از تحقيق ــامل ان ــيفي را ش ــات توص  تحقيق

 -3 تحقيـق همبـستگي      -2 تحقيـق پيمايـشي      -1دانند، از جملـه      مي
خـاكي،  (اي    ه مقايس - تحقيق علي  -5 بررسي موردي    -4تحقيق عملي   

  ).210، ص 1384

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  وري نيروي انساني الواني، محمدي و ميرزايي ـ تاثير فرهنگ سازماني در بهره
  

29

ي بهداشـت و درمـان      هـا   اسناد و مدارك موجود در شـبكه      
 نيروي انساني نيز مورد     وري  بهرهزنجان و ايجرود در زمينه      

  .برداري قرار گرفته است مطالعه و بهره
 در ايــن پــژوهش بــا افــراد صــاحب نظــر در :مــصاحبه

 صـورت   بـه ن و ايجـرود     ي بهداشت و درمـان زنجـا      ها  شبكه
واحـدهاي   حضوري و تلفني جهت آشنايي بهتر و بيشتر با        

ي مذكور جهت رفـع شـبهات و اشـكاالت          ها  مختلف شبكه 
آوري  و گـرد   پرسـشنامه  مفـاهيم  احتمالي در زمينـه درك    

ـ    وري  بهـره ي  هـا   اطالعات شاخص  . عمـل آمـد   ه   مـصاحبه ب
، مصاحبه با اساتيد راهنما، مشاور، مـشاور آمـاري         همچنين

ي هـا   ساير اساتيد دانشكده، مـديران و كارشناسـان شـبكه         
بهداشت و درمان زنجـان و ايجـرود و خبرگـان مـرتبط بـا               

موضوع تحقيـق، انتخـاب      شناخت بيشتر  موضوع در جهت  
تعــدادي  روش تحقيــق، تنظــيم پرســشنامه ضــمن حــذف

نوس و هدايت تحقيق جهت نيل بـه        أسئواالت و عبارات نام   
آوري اطالعـات    ه منظـور جمـع    ب. هدف صورت گرفته است   

و   با مديران  ،ها  و عملكرد اين شاخص    وري  بهره هاي شاخص
ي ها شبكه ي تابعه در هر يك از     ها  كارشناسان مسئول واحد  

و ايجرود مصاحبه بـه عمـل آمـد و           بهداشت درمان زنجان  
 صـورت   بـه  هـر واحـد      وري  بهـره هاي   تعيين شاخص  پس از 

ــه، ميــزان اهميــت  هــا  شــاخصاز هــر يــك ) وزن(جداگان
 ؛با استفاده از روش ماتريس اهـداف       سپس. مشخص گرديد 

  . محاسبه گرديد  هر واحدوري بهرهشاخص 
گيـري فرهنـگ سـازماني، از         انـدازه   جهـت  :پرسشنامه

پرسشنامه از دو قسمت تشكيل     . پرسشنامه استفاده گرديد  
 ،سـن (ي فـردي    ها  شده است كه يك قسمت آن به وِيژگي       

 كاركنان شـاغل    ) جنس، واحد  ،ار تحصيلي سابقه ك   ،مدرك
ــا در واحــد ــبكهه ــف ش ــا ي مختل ــان  ي بهداشــته و درم
قسمت ديگـر آن مربـوط       هاي زنجان و ايجرود و     شهرستان

 ي مختلف فرهنـگ سـازماني كاركنـان       ها  به سنجش متغير  
را  ها  فرهنگ سازمان  تشكيل دهنده  يها  باشد كه متغير   مي

 ،سـشنامه براي تنظـيم ايـن پر      .دهد  مي مورد سنجش قرار  
موجود در زمينه فرهنگ سازماني بررسي و        يها  پرسشنامه

پس از چندين جلسه مـشاوره و بررسـي سـئواالت توسـط             
 يهـا   و كارشناسـان واحـد      مـديران  ، مـشاور  ،اساتيد راهنما 

شهرسـتان زنجـان و      و درمـان   ي بهداشت ها  مختلف شبكه 
ايجــرود و مــشاوره بــا ســاير اســاتيد دانــشكده مــديريت و 

دانــشگاه آزاد اســالمي و احــد قــزوين و واحــد حــسابداري 
 تعـدادي از سـئواالت      ،زنجان و مشاوره و اخذ نظر خبرگان      

نوس اصالح و پرسـشنامه بـومي   أعبارات ناماي   هو پار  حذف
 سئوال تنظيم و تدوين شد و از طيف         28گرديد و در قالب     

از طيف خيلي كم تا خيلـي       اي    ه پنج گزين  صورت  بهليكرت  
نتـايج حاصـل از بررسـي پايـايي          .ده اسـت  زياد استفاده ش  

پرسشنامه نشان داد كه ضـريب آلفـاي كرونبـاخ محاسـبه            
  .است% 91شده براي كل پرسشنامه برابر

  
جامعـه آمـاري در ايـن پـژوهش          :جامعه و نمونه آماري   

 -1 واحـد اصـلي      5عبارت است از كليه كاركنان شاغل در        
د  واحـ  -3 واحـد تنظـيم خـانواده        -2شبكه   واحد گسترش 

 واحـد بهداشـت     -5 واحد امور دارويـي      -4بهداشت محيط   
ي زنجـان و    هـا   شبكه بهداشت و درمان شهرستان    اي    هحرف

  . باشد  مي نفر296) جامعه آماري(ايجرود كه جمعاً 
بندي  گيري تصادفي طبقه   در اين تحقيق از روش نمونه     

  .شده استفاده گرديده است
  

  هاي پژوهش يافته
هـاي    طالعات مربوط بـه ويژگـي     تجزيه و تحليل توصيفي ا    

اعـم از جنـسيت، سـن،       (دهندگان   جمعيت شناختي پاسخ  
 بـه طـور كامـل مـورد         )سابقه خدمت و ميـزان تحـصيالت      

بررسي قرار گرفت، كه به علت محدوديت در ارائه مطالـب،           
   .شود در اين مقاله به آنها پرداخته نمي

  
  ي اصليها فرضيه
ي بهداشـتي  هـا  بين فرهنگ سـازماني در شـبكه    : 1فرضيه  

  .داردي وجود معنادارزنجان و ايجرود تفاوت 
ه دو دامنه اسـتفاد    Tبراي آزمون فرضيه فوق از آزمون       

  .آورده شده است)1نتايج اين آزمون در جدول. گرديد
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   نتايج تجزيه و تحليل تفاوت فرهنگ سازماني زنجان و ايجرود.1 جدول

 انحراف استاندارد محاسبه ميانگين  انحراف معيار  نگينميا نمونهتعداد  گروههاآمار توصيفي گروهها

 0601/0 3802/0 085/3 40 ايجرود
 فرهنگ سازماني

  0215/0  1519/0 804/3  50 زنجان

 
نتايج آزمون 

 فيشر
t-test  ها براي مقايسه ميانگين 

  فاصله انحراف با
 %95اطمينان

آزمون گروههاي مستقل
F  

سطح 
 Tيمعنادار

سطح 
ي دومعنادار

 دامنه

تفاوت 
 ها ميانگين

اي خط
 استاندارد

محاسبه تفاوت
 ميانگينها

 حد باال  حد پايين

فرض برابري 
 واريانسها

213/12- 000/0 7185/0- 0588/0 8354/0-6016/0-
فرهنگ 
سازماني

 

عدم فرض 
برابري 
 واريانسها

68/39000/0
255/11-  000/0 7185/0- 0638/0 8468/0- 5902/0-

 
 

داري دو آزمـون آورده شـده        سطح معني ) 1 (در جدول 
را در  هـا     يكي آزمون فيشر كه فرض برابري واريـانس       . است

 فـرض برابـري     Tكند و ديگـري آزمـون         مي جامعه بررسي 
فـرض صـفر و     . نمايد  مي را در دو جامعه بررسي    ها    ميانگين

  :فرض مقابل آن در آزمون فيشر يه صورت زير است
H0 : هنگ سـازماني در شـبكه بهداشـت و         واريانس فر

  .باشد  ميدرمان زنجان و ايجرود برابر
H1 :          واريانس فرهنگ سـازماني در شـبكه بهداشـت و

  .درمان زنجان و ايجرود برابر نمي باشد
 1با توجه به سطح معني داري آزمون فيشر در جدول           

و با توجه به اينكه اين سطح معني داري كمتر از           ) 0,000(
% 95گيريم كه در سطح اطمينان      مي ، نتيجه باشد  مي 0,05
تاييد نـشده و فـرض      ها     مبني بر برابري واريانس    H0فرض  

. گـردد   مي تاييدها    مخالف آن مبني بر عدم برابري واريانس      
بنابراين براي تحليل نتايج آزمـون بـه سـطري دوم كـه بـا            

 محاسبه شـده اسـت،   Tآماره ها  فرض عدم برابري واريانس  

 فرض صفر و فرض مخالف آن در آزمون. يمنماي  ميمراجعه

Tباشد  مي به صورت زير:  
H0 :          ميانگين فرهنگ سـازماني در شـبكه بهداشـت و

  .باشد  ميدرمان شهرستان زنجان و ايجرود مساوي
H1 :          ميانگين فرهنگ سـازماني در شـبكه بهداشـت و

  .درمان شهرستان زنجان و ايجرود مساوي نمي باشد
و ) 0,000(ري محاسبه شـده     دا با توجه به سطح معني    
 باشــد،  مــي0,05داري كمتــر از  اينكــه ايــن ســطح معنــي

 رد H0فرض % 95توان نتيجه گرفت در سطح اطمينان  مي
بنـابراين  . گـردد   مـي  ييـد أ ت H1شده و فـرض مخـالف آن        

دار بين فرهنـگ   فرضيه تحقيق مبني بر وجود تفاوت معني      
 ييـد أتي بهداشـت زنجـان و ايجـرود         هـا   سازماني در شبكه  

  .گردد مي
ي هـا   وري در شـبكه    هـاي بهـره    بين شاخص : 2فرضيه  

  .ي وجود داردمعناداربهداشتي زنجان و ايجرود تفاوت 
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  نتايج تجزيه و تحليل تفاوت شاخصهاي بهره وري در بين شبكه بهداشتي زنجان و ايجرود. 2جدول

 انحراف معيار  ميانگين نمونهتعداد  گروهها  آمار توصيفي گروهها
 استاندار محاسبه خطاي

  ميانگين
 0,27 0,62 8,50 5 زنجان

  بهره وري
 0,19 0,43 7,21 5 ايجرود

 
  براي مقايسه ميانگينهاي دو گروه Tآزمون  نتايج آزمون فيشر

ها  فاصله تفاوت ميانگين
%95در سطح اطمينان 

آزمون گروههاي 
 مستقل

 
 F آماره

سطح 
 T يمعنادار

سطح 
دو يمعنادار

  دامنه

تفاوت 
 ميانگينها

خطاي 
استاندارد 
محاسبه 
 حد پايين  حد باال  اميانگينه

فرض برابري
 واريانسها

3,838 0,005 1,2915 0,33647 0,515612,06739
ميانگي
 ن

عدم فرض 
برابري 
 واريانسها

1,126 0,320 

3,838 0,006 1,2915 0,33647 0,499132,06739

  
ــي، در   ســطح  )2 (جــدولمــشابه آزمــون فرضــيه قبل

فـرض  ..  آورده شـده اسـت     Tداري دو آزمون فيشر و       معني
  :صفر و فرض مقابل آن در آزمون فيشر يه صورت زير است

H0 : ــانس ــرهواري ــبكه   وري به ــساني در ش ــروي ان  ني
  .باشد  ميبهداشت و درمان زنجان و ايجرود برابر

H1 : ــانس ــرهواري ــبكه   وري به ــساني در ش ــروي ان  ني
  .نجان و ايجرود برابر نمي باشدبهداشت و درمان ز

 2داري آزمون فيشر در جـدول        با توجه به سطح معني    
داري بزرگتـر    و با توجه به اينكه اين سطح معنـي        ) 0,320(

گيريم كه در سـطح اطمينـان         مي باشد، نتيجه   مي 0,05از  
. گـردد   مي ييدأتها     مبني بر برابري واريانس    H0فرض  % 95

آزمـون بـه سـطري اول كـه بـا           بنابراين براي تحليل نتايج     
 محاسـبه شـده اسـت،       Tآمـاره   هـا     فرض برابري واريـانس   

 فرض صفر و فرض مخالف آن در آزمون. نماييم  ميمراجعه

Tباشد  مي به صورت زير:  
H0 : ــانگين ــرهمي ــبكه  وري به ــساني در ش ــروي ان  ني

 بهداشــت و درمــان شهرســتان زنجــان و ايجــرود مــساوي

  .باشد مي
H1 : ــانگين ــرهمي ــبكه  ريو به ــساني در ش ــروي ان  ني

بهداشــت و درمــان شهرســتان زنجــان و ايجــرود مــساوي 
  .باشد نمي

و ) 0,005(داري محاسبه شـده      با توجه به سطح معني    
 باشــد،  مــي0,05داري كمتــر از  اينكــه ايــن ســطح معنــي

 رد H0فرض  %95توان نتيجه گرفت در سطح اطمينان  مي
نـابراين  ب. گـردد   مـي   تاييـد  H1شده و فـرض مخـالف آن        

دار بين فرهنـگ   فرضيه تحقيق مبني بر وجود تفاوت معني      
 ييـد أي بهداشـت زنجـان و ايجـرود ت        هـا   سازماني در شبكه  

  .گردد مي
بـين فرهنـگ سـازماني و بهـره وري نيـروي            : 3فرضيه

ي معنـادار انساني شبكه بهداشتي زنجان و ايجـرود رابطـه          
  .وجود دارد

پيرسون جهت آزمون فرضيه فوق از آزمون همبستگي        
  .آورده شده است )3 (استفاده شد كه نتايج آن در جدول
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   نتايج تجزيه و تحليل رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني شبكه بهداشتي زنجان و ايجرود.3جدول

 فرهنگ سازماني بهره وري همبستگي

  828/0(**) 1 همبستگي پيرسون
  بهره وري 003/0  0  ي دودامنهمعنادارسطح 

 10 10 نمونه

 1  828/0(**)  همبستگي پيرسون

 فرهنگ سازماني  0 003/0  ي دودامنهمعنادارسطح 

  10 10  نمونه
  باشد  ميمعنادارخطا /. 01اطمينان و /. 99 با همبستگي **

  

فرض صفر و فرض مخالف آن در اين آزمون به صـورت      
  :باشد  ميزير

H0 :     ي انـساني در     نيـرو  وري  بهـره فرهنگ سـازماني و
ي بهداشت و درمـان شهرسـتان زنجـان و ايجـرود           ها  شبكه

  .ديگرند مستقل از يك
H1 :     نيـروي انـساني در      وري  بهـره فرهنگ سـازماني و 
ي بهداشت و درمان شهرستان زنجان و ايجرود بـا          ها  شبكه

  .هم رابطه دارند
ــه جــدول  ــا توجــه ب داري آزمــون  ســطح معنــي )3 (ب

باشـد و     مي 0,01كتر از   كوچ) 0,003(همبستگي پيرسون   
 رد شـده و     H0% 99دهد كه در سطح اطمينـان         مي نشان
H199بنــابراين در ســطح اطمينــان . گــردد  مــي تاييــد %

فرضيه تحقيق مبني بر وجود رابطه بين دو متغير فرهنـگ           
ضـريب  . گـردد   مي ييدأ نيروي انساني ت   وري  بهرهسازماني و   

بـودن  مثبـت   . باشـد   مـي  82/0همبستگي بـين دو متغيـر       
ضريب همبستگي نشان دهنده رابطه مستقيم دو متغيـر و          
 نزديك بودن آن به يك نشان دهنده رابطه باالي دو متغير          

 .باشد مي

  
 هاي فرعي هفرضيآزمون 

وري شـبكه بهداشـت       بين حمايت مـديريت و بهـره      : 1
 وجود  معنادارشهرستان زنجان و ايجرود ارتباط مستقيم و        

  .دارد
طوريكـه در    ليـل همـان   با توجه به نتـايج تجزيـه و تح        

 r 80/. آمدهدست به آمده است ضريب همبستگي 4جدول 

 باشد كه نشان دهنده رابطـه بـااليي بـين دو متغيـر               مي =
 /.01كوچكتر از   ) 005/0(ي جدول   معنادارسطح  . باشد مي
 فرضـيه تأييـد   % 99بنابراين در سـطح اطمينـان       . باشد مي

و  گيــريم بــين حمايــت مــديريت  مــيگــردد و نتيجــه مــي
ارتباط  وري شبكه بهداشتي شهرستان زنجان و ايجرود        بهره

  .ي وجود داردمعنادارمستقيم و 
وري شـبكه بهداشـت      بين هويـت سـازماني و بهـره       : 2

 وجود  معنادارشهرستان زنجان و ايجرود ارتباط مستقيم و        
  .دارد

كـه در    طـوري  با توجه به نتايج تجزيه و تحليل همـان        
 r 82/. آمدهدست بهستگي  آمده است ضريب همب4جدول 

 باشد كه نشان دهنده رابطـه بـااليي بـين دو متغيـر               مي =
 /.01كوچكتر از   ) 004/0(ي جدول   معنادارسطح  . باشد مي
 فرضـيه تأييـد   % 99بنابراين در سـطح اطمينـان       . باشد مي
وري   و بهره  گيريم بين هويت سازماني     مي گردد و نتيجه   مي

ارتباط مستقيم   جرودشبكه بهداشتي شهرستان زنجان و اي     
  .ي وجود داردمعنادارو 

وري شـبكه بهداشـت      بين توجه به كاركنان و بهـره      : 3
 وجود  معنادارشهرستان زنجان و ايجرود ارتباط مستقيم و        

  .دارد
كـه در    طـوري  با توجه به نتايج تجزيه و تحليل همـان        

  . آمـده  دسـت   بـه  آمده اسـت ضـريب همبـستگي         4جدول  
 /75 r =ان دهنده رابطـه بـااليي بـين دو    باشد كه نش  مي

كـوچكتر  ) 011/0(ي جـدول    معنادارسطح  . باشد  مي متغير
فرضـيه  % 95بنابراين در سطح اطمينـان      . باشد  مي /.05از  

گيريم بـين حمايـت توجـه بـه           مي گردد و نتيجه    مي تأييد
وري شبكه بهداشـتي شهرسـتان زنجـان و           و بهره  كاركنان
 . وجود دارديمعنادارارتباط مستقيم و  ايجرود
وري شبكه   بين نظام ارزشي حاكم بر سازمان و بهره       : 4

بهداشت شهرسـتان زنجـان و ايجـرود ارتبـاط مـستقيم و             
  . وجود داردمعنادار
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كـه در    طـوري  با توجه به نتايج تجزيه و تحليل همـان        
 r 84/. آمدهدست به آمده است ضريب همبستگي 4جدول 

  بـين دو متغيـر     باشد كه نشان دهنده رابطـه بـااليي          مي =
 /.01كوچكتر از   ) 002/0(ي جدول   معنادارسطح  . باشد مي
 فرضـيه تأييـد   % 99بنابراين در سـطح اطمينـان       . باشد مي
وري   و بهـره   گيريم بين نظـام ارزشـي       مي گردد و نتيجه   مي

ارتباط مستقيم   شبكه بهداشتي شهرستان زنجان و ايجرود     
 .ي وجود داردمعنادارو 

وري شبكه بهداشت شهرسـتان      رهبين ارتباطات و به   : 5
 . وجود داردمعنادارزنجان و ايجرود ارتباط مستقيم و 

كـه در    طـوري  با توجه به نتايج تجزيه و تحليل همـان        
 r 87/. آمدهدست به آمده است ضريب همبستگي 4جدول 

 باشد كه نشان دهنده رابطـه بـااليي بـين دو متغيـر               مي =
 /.01كوچكتر از   ) 001/0(ي جدول   معنادارسطح  . باشد مي
 فرضـيه تأييـد   % 99بنابراين در سـطح اطمينـان       . باشد مي
و  گيـريم بـين ارتباطـات سـازماني         مـي  گردد و نتيجـه    مي
وري شبكه بهداشتي شهرستان زنجان و ايجرود ارتباط          بهره

 .ي وجود داردمعنادارمستقيم و 
وري شبكه بهداشت شهرستان  بين جو رقابتي و بهره: 6

  . وجود داردمعنادارارتباط مستقيم و زنجان و ايجرود 
كـه در    طـوري  با توجه به نتايج تجزيه و تحليل همـان        

ــدول  ــستگي    4ج ــريب همب ــت ض ــده اس ــه آم ــت ب  دس
باشد كه نشان دهنده رابطه بااليي بين   مي= r -196/.آمده

بزرگتر ) 587/0(ي جدول   معنادارسطح  . باشد  مي دو متغير 
% 95ر سـطح اطمينـان      بنابراين فرضيه د  . باشد  مي /.05از  

و  گيـريم بـين جـو رقـابتي         مـي  گـردد و نتيجـه     تأييد نمي 
وري شبكه بهداشتي شهرستان زنجان و ايجرود ارتباط          بهره

 .ي وجود نداردمعنادارمستقيم و 
وري شــبكه بهداشــت  گــرا و بهــره بــين جــو نتيجــه: 7

 وجود  معنادارشهرستان زنجان و ايجرود ارتباط مستقيم و        
  .دارد

كـه در    طـوري   به نتايج تجزيه و تحليل همـان       با توجه 
 r 83/. آمدهدست به آمده است ضريب همبستگي 4جدول 

 باشد كه نشان دهنده رابطـه بـااليي بـين دو متغيـر               مي =
 /.01كوچكتر از   ) 003/0(ي جدول   معنادارسطح  . باشد مي
 فرضـيه تأييـد   % 99بنابراين در سـطح اطمينـان       . باشد مي
وري   و بهـره   گـرا   يريم بين جو نتيجه   گ  مي گردد و نتيجه   مي

شبكه بهداشتي شهرستان زنجان و ايجرودارتباط مـستقيم        
  .ي وجود داردمعنادارو 

  گيري نتيجه
در ايـن فرضـيه بيـان شـد كـه بـين فرهنـگ                :فرضيه اول 

ي بهداشـت زنجـان و ايجـرود تفـاوت          ها  سازماني در شبكه  
طح فرضيه در ساين داري وجود دارد بررسي و آزمون    معني

 درصد مورد تأييد قرار گرفت به عبارت ديگـر          95اطمينان  
تأييد اين فرضيه به معني وجود تفاوت در فرهنگ سازماني 

ي زنجــان و هــا ي بهداشــت و درمــان شهرســتانهــا شــبكه
در واقع از حيـث مطالعـه تطبيقـي فرهنـگ           . ايجرود است 

دار است و    سازماني در دو شهرستان زنجان و ايجرود معني       
 فرهنــگ ســازماني در شـبكه بهداشــت و درمــان  ميـانگين 

 و در شـبكه بهداشـت و درمـان          804/3شهرستان زنجـان    
دهـد فرهنـگ سـازماني در         مـي   كـه نـشان    085/3ايجرود  

تفاوت فرهنگ  . استتر    شبكه بهداشت و درمان زنجان قوي     
در . توان ناشـي از عوامـل متعـددي دانـست         ميرا  سازماني  

هـاي موجـود در       شتر تفاوت اينجا الزم است براي تشريح بي     
هاي متغيرهاي فرهنگ سازماني      فرهنگ سازماني به تفاوت   
 ميـانگين و انحـراف      1-5جدول  . در اين دو شبكه بپردازيم    

ي هــا معيــار متغيرهــاي فرهنــگ ســازماني را در در شــبكه
  :دهد بهداشت و درمان زنجان و ايجرود نشان مي

 ،جـه گرفـت  تـوان نتي  به نتـايج فـوق مـي   در واقع با استناد  
فرهنگ سازماني از نظـر تمـامي متغيرهـاي آن در شـبكه             

  .باشد تر از شبكه بهداشت ايجرود مي بهداشت زنجان قوي
فرضـيه دوم تحقيـق نيـز بـه تفـاوت شـاخص           : فرضيه دوم 

هاي بهداشت و درمان زنجـان و ايجـرود           وري در شبكه   بهره
بـا روش    پردازد كـه بـر اسـاس تحليـل صـورت گرفتـه              مي

  . هداف مورد تاييد قرار گرفتماتريس ا
در فرضيه سوم تحقيق به ارتباط بين فرهنگ        : فرضيه سوم 

گونـه كـه     همـان . وري پرداخته شده اسـت      سازماني و بهره  
جهت تبيين و   . مالحظه گرديد اين فرضيه نيز تاييد گرديد      

بررسي بيشتر، اين فرضيه با هفت فرضيه فرعي بـه تبيـين            
وري   هنگ سازماني بـا بهـره     ارتباط هر يك از متغيرهاي فر     

  .پرداخت
گردد در شبكه بهداشت و درمان  مالحظه ميكه  گونه   همان

گرايي به ترتيـب      شهرستان زنجان، نظام ارزشي، جو نتيجه     
وري نيـروي انـساني دارنـد و         بيشترين همبـستگي را بهـره     

ارتباطات سازماني، هويت سازماني و حمايـت مـديريت در          
 داري  معناجو رقابتي نيز ارتباط     . دگيرن  هاي بعد قرار مي     رده

  .وري ندارد با بهره
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   نتايج تجزيه و تحليل رابطه ي بين شاخصهاي فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني شهرستان زنجان و ايجرود.4جدول

حمايت بهره وري ها همبستگي
 سازماني

هويت 
 سازماني

به  توجه
 كاركنان

ارتباطات نظام ارزشي
 سازماني

گرا نتيجه جورقابتي وج

همبستگي 
 پيرسون

1 .80(**) .82(**) .75(*) .84(**) .87(**) .196(*) .83(**) 

 003. 587. 001. 002. 011. 004.  005. .يمعنادارسطح 

 بهره وري

 

 10 10 10 10 10 10 10 10 نمونهتعداد 

همبستگي 
 پيرسون

.806(**) 1 .95(**) .956(**) .958(**) .96(**) .96(**) .96(**) 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. . 005.يمعنادارسطح 

حمايت 
  سازماني

 10 10 10 10 10 10 10 10 نمونهتعداد 

همبستگي 
 پيرسون

.82(**) .95(**) 1 .921(**) .94(**) .92(**) .97(**) .94(**) 

 000. 000. 000. 000. 000. . 000. 004.يمعنادارسطح 

هويت 
 سازماني

 10 10 10 10 10 10 10 10 نمونهتعداد  

همبستگي 
 پيرسون

.75(*) .95(**) .92(**) 1 .93(**) .93(**) .89(**) .97(**) 

 000. 001. 000. 000. . 000. 000. 011.يمعنادارسطح 

توجه به 
  كاركنان

 10 10 10 10 10 10 10 10 نمونهتعداد 

همبستگي 
 پيرسون

.845(**
) .95(**) .94(**) .93(**) 1 .93(**) .92(**) .96(**) 

 000. 000. 000. . 000. 000. 000. 002.يمعنادارسطح 
  نظام ارزشي

 10 10 10 10 10 10 10 10 نمونهتعداد 

همبستگي 
 پيرسون

.87(**) .96(**) .92(**) .93(**) .93(**) 1 .92(**) .94(**) 

 000. 000. . 000. 000. 000. 000. 001.يمعنادارسطح 

ارتباطات 
  يسازمان

 10 10 10 10 10 10 10 10 نمونهتعداد 

همبستگي 
 پيرسون

.196(*) .96(**) .97(**) .89(**) .92(**) .92(**) 1 .90(**) 

 000. . 000. 000. 001. 000. 000. 587.يمعنادارسطح 

 رقابتي جو

 

 10 10 10 10 10 10 10 10 نمونهتعداد 

مبستگي ه
 پيرسون

.83(**) .96(**) .94(**) .97(**) .96(**) .94(**) .90(**) 1 

 . 000. 000. 000. 000. 000. 000. 003.يمعنادارسطح 

 جو

  نتيجه گر
 10 10 10 10 10 10 10 10 نمونهتعداد 

 .باشد  ميمعنادارخطا /. 05اطمينان و /. 95همبستگي با  *

  .باشد  ميعنادارمخطا /. 01اطمينان و /. 99همبستگي با  **
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در شبكه بهداشت و درمان ايجـرود، هويـت سـازماني،           
گرايي، احترام و توجه به كاركنان، نظام ارزشـي،           جو نتيجه 

ارتباطات سازماني و حمايت مديريت به ترتيـب بيـشترين          
وري نيروي انساني داشته و جو رقابتي         همبستگي را با بهره   

  . با آن نداردداري معنانيز ارتباط 
 و همـانطور كـه در   هـا    توجه به نتايج تجزيه و تحليل      با

 آمـده در    دسـت   بـه نيز آمده است همبستگي     ) 3-5جدول  
 و در   r= 131/0شبكه بهداشت و درمان شهرستان ايجـرود        

ــان     ــتان زنج ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش  r= 31/0ش
ايـن دو    ،دهد كـه در دو شـبكه        مي  نشان بنابراين. باشد مي

بنـابراين بـا توجـه بـه سـطح          .  ندارنـد  باهماي    همتغير رابط 
 گـردد، و نتيجـه     ييـد نمـي   أ آمده فرضيه ت   دست  بهاطمينان  

 در دو شبكه بهداشـت      وري  بهرهگيريم بين جو رقابت و       مي
داري  و درمان شهرسـتان زنجـان و ايجـرود ارتبـاط معنـي            

توان به اين نكته نيـز اشـاره نمـود كـه بـا                مي .وجود ندارد 
 حقـوق و    دولتـي اسـت و تقريبـاً      توجه به اين كه سيـستم       

 رقابـت  ،شـود   ميمزاياي ثابتي براي كاركنان در نظر گرفته     
ثيري نيـز در ارتقـاء      أدر بين اين كاركنان وجود نـدارد و تـ         

  . آنها نداردوري بهره
هاي بهداشت  در مقام مقايسه بايد اظهار نمود كه شبكه

و درمان از نظـر ارتبـاط متغيرهـاي فرهنـگ سـازماني بـا               
چراكــه در هــر دو شــبكه . وري تفــاوتي بــاهم ندارنــد بهــره

بهداشت و درمان ارتباط متغيرهـاي فرهنـگ سـازماني بـا            
دار   جز متغير جو رقـابتي معنـي      ه  وري نيروي انساني ب     بهره
  .باشد مي
  

   پيشنهادت حاصل از نتايج تحقيق
 آمده حـاكي از     دست  بههمانطور كه مالحظه نموديد نتايج      

ي تحقيق در جامعه مورد بررسي      ها  يهاين بود كه كليه فرض    
مورد تاييد واقع شده است لذا به دليل اهميـت بهـره وري             

و عوامل به مربوط به آن پيشنهادهايي به شـرح          ها    سازمان
  زير ارائه شده است

توجه به وجود    با   :پيشنهادات در خصوص فرضيه سوم      
 وري  بهـره همبستگي مثبت و قوي بين فرهنگ سازماني و         

ساني در دو شـبكه بهداشـت و درمـان شهرسـتان            نيروي ان 
با عنايت به اينكه در هر دو شـبكه ارتبـاط   ،زنجان و ايجرود  

 از جهـت مطالعـه تطبيقـي بـين دو        بنابراين. باشد  مي قوي
شبكه بهداشـت و درمـان شهرسـتان زنجـان و ايجـرود در              

 نيـروي انـساني     وري  بهـره جهت ارتباط فرهنگ سازماني و      
 پيـشنهادات مربـوط بـه       بنابراينرد  يك همحواني وجود دا   

گردد   مي اين فرضيه به هر دو شبكه بهداشت و درمان ارائه         
و نيز با توجه بـه فرضـيات فرعـي آن در راسـتاي مطالعـه                
تطبيقي بين متغيرهاي مستقل و وابسته در هـر دو شـبكه       
يكنواحتي وجود داشته است پس در راستاي ايـن فرضـيه           

 ،كه بهداشـت و درمـان     گـردد در هـر دو شـب         مـي  پيشنهاد
 وري  بهـره گيران هر دو شبكه جهت ارتقاء        مديران و تصميم  

نسبت به ارتقاء فرهنگ سازماني اقـدام نماينـد امـا اينكـه             
 وري بهــرهكـدام يــك از فرضـيات فرعــي در جهـت ارتقــاء    

اولويت بيشتري دارد نياز به تحقيق ديگري است كـه ايـن            
  . بندي را ارائه نمايد اولويت

در فرضـيات   : ت مربـوط بـه فرضـيات فرعـي        پيشنهادا
 وري  بهـره فرعي به ارتباط متغيرهـاي فرهنـگ سـازماني و           

  .پردازيم  ميپرداخته شده كه به بررسي آنها
 در فرضــيه فرعــي اول ارتبــاط حمايــت مــديريتي و  -
 دست  بهوي مورد بررسي قرار گرفت كه براساس نتايج          بهره

ي هــا كه در شـب 917/0 و 91/0آمـده، ضـريب همبـستگي    
با توجـه بـه وجـود        . آمد دست  بهبهداشت زنجان و ايجرود     

ــين حمايــت مــديريت و  همبــستگي مثبــت و معنــي دار ب
 در هـر دو شـبكه بهداشـت و درمـان شهرسـتان              وري  بهره

زنجان و ايجرود و با توجه به اينكـه ارتبـاط بـين حمايـت               
 بنابراين در هر دو مستقيم و قوي است وري  بهرهمديريت و   

تاي مطالعه تطبيقـي مـشخص گرديـد كـه هـر دو             در راس 
 وري بهــرهشــبكه از بعــد رابطــه بــين حمايــت مــديريت و 

  به هر دو پيـشنهاد يكـسان ارائـه         بنابراين .همسان هستند 
 نـسبت بـه ارتقـاء و        وري  بهـره گردد كه در جهت ارتقاء       مي

 از  وري  بهرهدر راستاي ارتقاء    . حمايت مديريت اقدام نمايند   
ريت بـا توجـه بـه اينكـه در پرسـشنامه            طريق حمايت مدي  

ي مربوط به حمايت مديريت     ها  تحقيق حاضر خرده مقياس   
ــامل ــوآور   -1 :ش ــالق و ن ــراد خ ــديريت از اف ــدرداني م  ،ق
 ايجاد فرصـت كـافي بـراي پـرورش ايـده            -2.. .پذير ريسك

ــ-3كاركنــان  ــده ه ب ــانهــا كــارگيري اي ــد كاركن و  ي جدي
ش بيشتر مـديران     تال -4يي براي شروع حركت نو      ها  هزينه

ينـد  اهاي كاري كاركنـان و ترقـي و تعـالي فر        براي كوشش 
اقدام گردد اما اينكـه كـدام يـك از ايـن خـرده           ،كاري آنها 

يي نظير منابع و يـا      ها   در صورت وجود محدوديت    ها  مقياس
كدام يك در اولويت قرار دارد       ،ها  وقت و يا ساير محدوديت    
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تلزم تحقيـق  ثر اسـت خـود مـس   ؤو اين كه كدام بيـشتر مـ     
  .باشد  ميديگري
 در فرضيه فرعي دوم بـه ارتبـاط هويـت سـازماني و              -
 پرداخته شد كه با توجه بـه همبـستگي مثبـت و             وري  بهره

 و نيز با توجه به اينكه       وري  بهرهقوي بين هويت سازماني و      
همبستگي در دو شبكه بهداشـت و درمـان مـورد مطالعـه             

 لعـه تطبيقـي      از حيـث مطـا     بنـابراين  .مثبت و قوي است   
 در هر دو شهرستان     وري  بهرهارتباط بين هويت سازماني و      

گردد هر دو شـبكه در        مي  توصيه بنابراين .باشد  مي همسان
 نـسبت بـه ارتقـاء هويـت         وري  بهـره و رشـد     راستاي ارتقاء 

ي هـا  شاخص. 2. سازماني و توجه بيشتر به آن اقدام نمايند    
طريق ارتقاء هويت    از   وري  بهرهپرسشنامه در راستاي ارتقاء     

 تالش  -1توانند از طريق      مي  مديران هر دو شبكه    ،سازماني
و مـسئولين دانـشگاه علـوم    .. . فرهنگـي و آموزشـي   -علمي

پزشكي زنجان براي مطرح نمودن دانشگاه در سطح ملي و          
ايجاد يك وجهـه مثبـت بيرونـي بـراي شـبكه بهداشـت و               

 نيروهاي  ي زنجان و ايجرود و قرار دادن      ها  درمان شهرستان 
 -2. ي عـالي ايـن مركـز   هـا  شاخص و سرشـناس در پـست   
 بايـستي تـالش نماينـد       هـا   مسئولين و مديران اين شـبكه     

عالوه بر تامين اهداف مـورد نظـر دانـشگاه علـوم پزشـكي              
ي بهداشت و درمـان بـا       ها  رسالت و اهداف دانشگاه و شبكه     

  ي كاركنان همخواني داشته باشد ها خواسته
وم به ارتباط احتـرام و توجـه بـه           در فرضيه فرعي س    -

 پرداخته شد با توجه به وجـود ارتبـاط          وري  بهرهكاركنان و   
 وري  بهره و توجه به كاركنان و       ،دار بين احترام   معني قوي و 

نيروي انساني در هر دو اداره مـورد مطالعـه و از آنجـا كـه                
دار و همبستگي قوي بين احترام و        ارتباط مستقيم و معني   

 از جهـت    بنابراين ، وجود دارد  وري  بهرهنان و   توجه به كارك  
مطالعه تطبيقي ارتباط بين احترام و توجـه بـه كاركنـان و        

 نيروي انـساني در هـر دو اداره يكنـواختي وجـود             وري  بهره
گـردد كـه در جهـت         مـي   به هر دو پيـشنهاد     بنابراين .دارد

 احتـرام و توجـه بيـشتر بـه كاركنـان را در              وري  بهرهارتقاء  
 چون در اين تحقيـق    . 3. ي كاري خود قرار نمايند    اه  برنامه

محدودي را سنجيده    يها  مقياس خرده سواالت پرسشنامه 
 مـدنظر  -1گردد مـواردي مثـل     ميبا توجه به آن پيشنهاد    

ي هـا   گيري  و نظرات كاركنان و تصميم     ها  قراردادن خواسته 
 نگرش مثبت به كاركنان و شخصيت       -2ي مذكور   ها  شبكه

ئوالن و مديران و مدنظر قراردادن ايـن امـر          آنان از نظر مس   

 مـديران و مـسئوالن در برخـورد بـا           -3در برخورد با آنهـا      
 توجه به آراء    -4. كاركنان گشاده رو و خوش برخورد باشند      

و نظرات كاركنان در زمينه فرآيند كاري از جانب مديران و         
اما اينكه كدام يـك از اينهـا در اولويـت اسـت و               .مسئوالن

  .كدام موثرتر است خود مستلزم تحقيق ديگري استاينكه 
 در فرضيه فرعي چهارم به ارتباط نظام ارزش حـاكم           -

 پرداخته شد كه نتايج حاصل، ضريب      وري  بهرهبر سازمان و    
. دهـد   مي را بين دو متغير نشان    941/0 و   96/0همبستگي  

ي بهداشت و درمان شهرسـتان    ها  مسئوالن و مديران شبكه   
 با توجه به اينكه ضـريب همبـستگي بـين           زنجان و ايجرود  

 در هـر دو شـبكه       وري  بهرهسازمان و    نظام ارزشي حاكم بر   
گـردد در هـر دو شـبكه          مـي   توصيه بنابراين. باشد  مي قوي

. 4نسبت به ارتقاء نظام ارزشي حاكم بر سـازمان بپردازنـد            
توانند از طرق مختلف نظير مـسائل         مي مسئوالن و مديران  
ا هـر ارزش حـاكم بـر سـازمان در ايـن            ديني و مذهبي و ي    

 اما اينكه كدام بيشتر مـورد اسـتفانه         .راستا استفاده نمايند  
گيرد خود مستلزم تحقيق ديگري است و با توجـه            مي قرار

به اين چون در طرح پرسشنامه تحقيق حاضـر در قـسمت            
االت مربـوط بـه مـسائل       ؤاالت مربوط به نظام ارزشي س     ؤس

 ،يري دين و مذهب مبني است     ديني و مذهبي و جامعه پذ     
  از وري  بهـره ق در جهـت ارتقـاء       يـ  توصيه اين تحق   بنابراين

ي نظام ارزشـي حـاكم بـر سـازمان          ها  طريق خرده شاخص  
 براين اسـاس  . ثر خواهد بود  ؤنظير مسائل ديني و مذهبي م     

 مسئوالن و مـديران بـه     -1: اشاره كرد  اين موارد به   توان مي
ي داده و توجه بيشتر     مسائل ديني و مذهبي اهميت بيشتر     

پذيري دين و مـذهب را        جامعه -2. به اين امر مبذول دارند    
 در  -3. بين كاركنان با برگزاري مراسم ويژه تسهيل نمايند       

مورد رويدادهاي مهـم اسـالم و جامعـه اسـالمي مراسـم و              
هايي براي بهبـود     مسابقات برپا گردد و در اين مراسم بحث       

 -4. نشجويان شـكل گيـرد    پذيري مذهبي در دا    روند جامعه 
به اعتقادات ديني و مذهبي افراد    ) انتصابات(كارگيري   هدر ب 

  .توجه شود
 در فرضيه فرعي پنجم به رابطه ارتباطات سـازماني و           -
 پرداخته شد با توجـه بـه همبـستگي قـوي بـين              وري  بهره

 در هـر دو شـبكه بهداشـت و    وري  بهـره ارتباط سـازماني و     
ــه ترتيــبدرمــان شهرســتان زنجــان و اي  و 91/0 جــرود ب

دهد و با عنايت به اينكـه ايـن همبـستگي        مي نشان939/0
باشـد لـذا ارتباطـات نزديـك و           مـي  در هر دو شبكه قـوي     
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صميمانه بين نيروي انساني بـه تعبيـري بهبـود و ضـعيت             
  تو صيه  بنابراين .گردد وري مي   بهرهارتباطات باعث افزايش    

و بهبـود    ارتقـاء گردد كه مديران هر دو شبكه در جهت          مي
ي مختلـف ارتباطـات     هـا    نسبت بـه ايجـاد شـبكه       وري  بهره

 مديران و مسئوالن دو شـبكه مـورد         .سازماني اقدام نمايند  
 نـسبت بـه     وري  بهـره توانند در راسـتاي ارتقـاء         مي مطالعه

ارتقاء ارتباطات در بـين كاركنـان اقـدامات ذيـل را انجـام              
بـاط در بـين      شـرايط الزم را بـراي برقـراري ارت         -1: دهند

كاركنان و مسئوالن برقرار گـردد مـثالً سـاعات خاصـي را             
براي شنيدن مشكالت كاري و سـاير مـشكالت مربوطـه از            
سوي مديران و مسئوالن مختلـف دانـشگاه علـوم پزشـكي            

ي هـا  تخصيص يابد يا جلـسات پرسـش و پاسـخ در زمينـه       
مختلف براي بهبـود نحـوه ارائـه خـدمات و رسـيدگي بـه               

سئولين مختلـف و دانـشگاه علـوم پزشـكي و       مشكالت از م  
سـپس بـا اسـتفاده از       . ي مربوطـه برگـزار گـردد      هـا   شبكه

تواننــد از پيــشنهادات و   مــيارتباطــات ســازماني مناســب
. ي اسالمي حداكثر استفاده را نماينـد ها ي نو و توجه   ها  ايده

و نيز به نوعي باعث ايجاد ارتباط صميمي و دوسـتانه بـين             
در اداره و فـضاي حـاكم بـر آن         . گردنـد مديران و كاركنان    

شرايط را براي برقراري روابط صميمي بين كاركنان فراهم         
عنايت به . هاي غيررسمي و ورزشي گردد مثل تشكيل گروه 

اينكه كدام يك از مـورد مطروحـه در اولويـت قـرار دارنـد               
  .مستلزم تحقيق ديگري است

 گرايـي و    در فرضيه فرعي ششم به ارتباط جو نتيجـه         -
روي پرداخته شد بـا توجـه بـه وجـود ارتبـاط قـوي و             بهره
 در هـر دو     وري  بهرهگرايي و    دار بين ارتباط جو نتيجه     معني

شبكه بهداشـت و درمـان مـورد مطالعـه وجـود و ارتبـاط               
دار و همبـستگي قـوي در هـر دو شـبكه             مستقيم و معنـي   

 جهت مطالعه تطبيقي ارتباط بين جـو        بنابراين .وجود دارد 
 در هر دو اداره يـك نـوع همـساني      وري  بهرهرايي و   گ نتيجه

گـردد جهـت      مـي   به هـر دو پيـشنهاد      بنابراين .وجود دارد 
 نيـروي انـساني نـسبت بـه جـو         وري  بهـره تقويت و بهبـود     

مديران و مسئوالن در دو شـبكه       . گرايي اقدام نمايند   نتيجه
 نسبت به   وري  بهرهتوانند در راستاي ارتقاء       مي مورد مطالعه 

 مانع  -1: گرايي اقدامات ذيل را انجام دهند      ء جو نتيجه  ارتقا
ي مـذكور   هـا   گيري فـضا و جـوي در درون شـبكه          از شكل 

گرديم كه كاركنان صرفاً به دنبال كميت كار نباشند بلكـه           
 يي كـه صـورت    هـا    در ارزيـابي   -2. به كيفيت كار بپردازنـد    

ي صـورت گرفتـه     هـا   گيرد صرفاً كميت كارها و آموزش      مي
ي هـا   اشـد بلكـه بـه كيفيـت كـار و كـاربرد دوره             مدنظر نب 

 بـه كاركنـان     -3. آموزش بر فرآيند كاريشان توجـه گـردد       
. ي آموزشي اختيار بيشتري داده شود   ها  براي گذراندن دوره  
هاي مرتبط با فرآينـد كاريـشان برگـزار       و همچنين آموزش  

 در صورت   ها  اما اينكه كدام يك از اين خرده مقياس       . گردد
 در اولويت قرار دارد و اينكه كـدام يـك           ها  توجود محدودي 

  .بيشتر موثر است، خود مستلزم تحقيق ديگري است
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