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  ريزي درسي  ـ برنامهدانش و پژوهش در علوم تربيتي

  ) اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
  1388بهار ـ ويكم  بيستشمارة 

  101 ـ 116 صص

  

  

  بيمارستانهاي  بلوغ سازماني كاركنانو بين فرهنگ سازماني ةرابط
  1386ـ 87در سال  پزشكي اصفهان وابسته به دانشگاه علوم

  
  3سيما عجميـ  2محمدحسين يارمحمديان  ـ1نيشيوا حسي

  
  چكيده

بيمارستان نقش بسزايي در استرداد سالمتي مردم برعهده دارد، بنابراين نوع فرهنگ 
سازماني و ميزان بلوغ سازماني موجود در اين مراكز از اهميت بااليي برخوردار است 

 بين فرهنگ سازماني، ةتعيين رابط ين پژوهش با هدفاو با توجه به اهميت موضوع، 
پزشكي اصفهان در سال  بلوغ سازماني كاركنان بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم

 ةجامع .است همبستگي ـ از نوع توصيفي پژوهش اين . صورت گرفته است1386ـ 87
 باشد مي)  بيمارستان11( كاركنان بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان ةشامل كلي آماري

عنوان نمونه انتخاب   به نفر360 اي گيري تصادفي چند مرحله  روش نمونهكه براساس
آوري  جمع) فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني(  پرسشنامه2ها با استفاده از  داده .شدند
نتايج تحقيق  . گرفتصورت SPSSافزار  نرمبا استفاده از  نيز  ها  داده  و تحليل تجزيه  وشد

                                                 
  .باشد نامة كارشناسي ارشد رشتة مديريت امور فرهنگي مي  اين مقاله برگرفته از پايان.*
  )نويسندة مسؤول ( دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان ـ كارشناسي ارشد مديريت امور فرهنگي.1

Email: sh_hosseini@mng.mui.ac.ir 
 علوم پزشكي اصفهانت علمي دانشگاه أ عضو هي.2
 ت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهانأ عضو هي.3
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 بيمارستان ديگر داراي فرهنگ 6اراي فرهنگ ميانه و  بيمارستان د5 كه نشان داد
 سطح بلوغ سازماني بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان نيز همچنين. ضعيف بودند

 معناداري مشاهده ةهمچنين بين فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني رابط. استمتوسط 
يجاد تغييراتي در  با اددست آمده، مديران بيمارستانها باي هبا توجه به نتايج ب. شد

  .فرهنگ سازماني در افزايش ميزان بلوغ سازماني تالش نمايند
  . بيمارستان،كاركنان، فرهنگ سازماني، بلوغ سازماني :ها كليد واژه

 

  مقدمه
هاي اصلي اجتماع امروزي هستند و مديريت مهمترين عامل در  سازمانها از شالوده

طور كلي مديريت صحيح در  به. ستحيات، رشد و بالندگي يا نابودي سازمانها ا
سوي وضعيت مطلوب  سازمانها، هدايت سازمان و روند حركت از وضع موجود به
بيمارستانها ). 1992، 1پرا(است كه در هر لحظه براي آيندة بهتر سازماني در تكاپو است 

 خدمات بهداشتي و درماني هستند كه نقش بسزايي در ةيكي از نهادهاي مهم ارائ
كار  و  با جان انسانها سرهاكه بيمارستان آنجا از .دن سالمتي مردم بر عهده داراسترداد
ميزان رضايت شغلي كاركنان و نوع فرهنگ حاكم در اين مراكز و سطح  تعهد و و دارند

 خدمات بهداشتي و ةئارا ، بنابراينبلوغ سازماني آن از اهميت بااليي برخوردار است
كار گروهي كاركنان بهداشتي و درماني و    زيادي بهدرماني اثربخش به جامعه تا حد

  .)1992، 2سورنتينو و همكاران(سبك رهبري و مديريت اين سازمانها بستگي دارد 
پردازان سازماني بر اين باورند كه فرهنگ، نخست مرز سازماني را تعيين  نظريه  

وم نوعي تعهد كند، دوم نوعي احساس هويت در وجود اعضاي سازمان تزريق كرده و س مي
آورد كه بيش از منافع شخصي فرد است و به بيان  وجود مي در افراد نسبت به چيزي به

آيد كه از طريق ارائة معيارهاي مناسب  عنوان يك عامل كنترل به حساب مي ديگر فرهنگ به
شود كه ممكن  ها و رفتار كاركنان مي يا شكل دادن به نگرش به وجود آمدن بسازمان موج

  ).1380پورآمن، (زمان را به جلو ببرد و يا از حركت باز دارد است سا

                                                 
1. Perra, B.M   2. Sorrentino E.A., Nalli B  
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  103/     ... بلوغ سازماني كاركنانو بين فرهنگ سازماني ةرابط                                        

 شخصيتي كه به قالب ديگر سازمانها همانند افراد داراي شخصيت هستند  عبارت به  
عبارت ديگر نسبت فرهنگ به سازمان مانند  به. گويند سازمان، فرهنگ سازماني مي
دگي در افراد جامعه بايد در گونه كه براي ايجاد بالن همان. نسبت شخصيت به فرد است

هاي شخصيتي آنها كاوش صورت گيرد، به همين منوال براي ايجاد بالندگي  زمينه
در واقع . ص شودحگردد، بايد در فرهنگ تف سازماني كه منجر به بالندگي جامعه مي

عبارتي ديگر سازمان يك پديدة  توان گفت فرهنگ كليد تعالي سازماني است، يا به مي
سازي و  توان بدون دستيابي به الگو و روشي براي برجسته رو نمي از اين. ستفرهنگي ا

آشكار نمودن تفاوتهاي بارز فرهنگي، نقش و نفوذ آثار فرهنگ را بر مديريت كشف 
هاي سازمان از جمله تعيين راهبردها،  كرد، چرا كه فرهنگ سازماني بر تمام جنبه

لي، عملكرد كاركنان و مديران و وظايف مديريت، دگرگوني سازماني، رضايت شغ
  ).1381گودرزي، (گذارد  طور كلي بر تمام ابعاد وجودي سازمان تأثير مي به

 جديدي است كه يك راهكـار برتـر   ة بلوغ سازماني نيز مقولعامل سوي ديگر    زا  
 .ييد كارشناسان و علم مـديريت قـرار گرفتـه اسـت          أد و مورد ت   شو در سازمانها تلقي مي   

 فرهنـگ   ؛ آنهـا را بـا مـواردي چـون         ةاي را معرفي و رابط      مهارتهاي ويژه  بلوغ سازماني 
ـ  غيره بيان مي سازماني، رضايت شغلي، سبك رهبري و مديريت، كارايي و     ةكند و با ارائ

يارمحمـديان  . (شود ميمنجر  هاي بهتر سازماني به رفع نيازهاي سازمان         راهكارها و مدل  
  .)1387 ،و همكاران

ــا    ــوغ س ــيدر تعريــف بل ــوان گفــت زماني م ــهؤ م؛ت ــق   لف ــه از طري اي اســت ك
كارگيري دانـش، مهـارت، تكنيـك و روشـهاي صـحيح مـديريتي               هاستانداردسازي در ب  
گـرفتن از رقبـا دسـت يابنـد          سازد تا به ثبـات و موفقيـت و پيـشي           سازمانها را قادر مي   

  .)1999، 1همكارانباست و  بن(
منـد هـستند تـا بـه      هبرند عالق كار مي ههاي بلوغ سازماني را ب   سازمانهايي كه مدل    

بلـوغ سـازماني    . بلوغ بيشتر برسند يا مسير خود را به سمت وضعيت كامل سوق دهنـد             
كنـد تـا از طريـق خودارزيـابي و حتـي از طريـق                نقاط مرجعي را براي سازمان مهيا مي      

                                                 
1. Benbasat, Izak., Dexter Albert S, Mantha, Robert W 
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 ويـژه   ارزيابان خارج سازماني، در برابر راهكارهاي برتر مطابق يك يا چند دستورالعمل           
  .)1385حكميان، (ارزيابي نمايد 

،   ، درمـاني     بهداشـتي    سـازمانهاي   عنـوان  بيمارستانها به  كه   گفتدر اين راستا بايد       
، پيونـد      بيمارسـتان    سـازماني   فرهنگ. را دارند  خود     خاص   فرهنگ  پژوهشي  و  آموزشي
   بيمارستان  و بالندگي  از رفتار     اي   گسترده   دارد و بخش     جامعه   عمومي   با فرهنگ   نزديكي

  .)1385يارمحمديان و دهقان، ( دهد  مي و كاركنان آن را پوشش
از آنجا كه بيمارستان نقش بسزايي در استرداد سالمتي مـردم برعهـده دارد، لـذا                  

نوع فرهنگ سازماني و ميزان بلوغ سازماني موجـود در ايـن مراكـز و درصـد رضـايت                   
  .رخوردار استشغلي كاركنان آن از اهميت بااليي ب

فرهنـگ حـاكم بـر محـيط كـاري          عبـارتي    بهنوع جو موجود در بيمارستان و يا          
ثير بـسزايي   أبر فعاليت كاركنان و اثربخشي سازمان و موفقيت بيمارستان ت         نيز  بيمارستان  

 كه خود بر روي عملكـرد كلـي         است ميزان بلوغ سازماني     ةكنند اين فرهنگ تعيين  . دارد
  .)2000، 1دانهام( دگذار  ميثيرأتو ميزان كارايي آن بيمارستان بيمارستان و موفقيت 

هايي است كه بـر سـطح بلـوغ سـازمان مـؤثر               فرهنگ سازماني يكي از شاخص      
تر و مؤثرتر باشد، آن سازمان از بلوغ بهتـري            هنگ حاكم بر سازمان قوي    رهرچه ف . است

تحقيقات نيـز نـشان     . وري و كارايي بيشتري خواهد داشت       برخوردار خواهد بود و بهره    
دهد كه فرهنگ سازماني روي تدوين اهـداف و راهبردهـا رفتـار فـردي و عملكـرد                    مي

سازماني، انگيـزش و رضـايت شـغلي، بلـوغ و رشـد سـازماني، خالقيـت و نـوآوري،                    
طور كلـي در سـازمان هـيچ          فداكاري و تعهد سختكوشي كاركنان و غيره تأثير دارد و به          

، 2مـسكان و خـدوري    (و اثر فرهنـگ سـازماني وجـود نـدارد           اي به دور از نقش        پديده
هـايي از فرهنـگ سـازماني ميـزان بلـوغ            توانند با تغيير جنبه    مديران مي بنابراين  ). 1985

به بهبود فرايندهاي سازمان كمك     رضايت شغلي كاركنان خود را باال ببرند و         سازماني و   
  .)1382راد،  مصدق( نمايند

                                                 
1. Dunham, Taylor J 
2. Mescon, M.H., Khedouri, F  
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  105/     ... بلوغ سازماني كاركنانو بين فرهنگ سازماني ةرابط                                        

 سازماني طراحي الگوهاي اثربخشي«در خصوص ) 1375(در تحقيقي كه كاظمي   
انجام داد، مشخص شد كه معيارهاي رفتاري » با تأكيد بر معيارهاي فرهنگ سازماني

همچنين الگوي سنجش . بيشترين تأثير را بر الگوهاي روابط انساني در سيستم باز دارد
هايي مانند اثربخشي سازماني با تأكيد بر معيارهاي فرهنگ سازماني داراي ويژگي

سازگاري در سطح تجزيه و تحليل، تركيب ديدگاهها، تعداد معيارها و دخالت دادن 
پذير بودن روابط بين معيارها، توجه به ماهيت پويا و  معيارهاي فرهنگ سازماني، آزمون
 و تعريف صريح از اثربخشي مبتني بر فرهنگ اتائتالفي سازمانها، مقايسه و مطالع

ها و  ن الگو اثربخشي سازماني عبارت است از دستيابي به اولويتدر اي. سازماني است
اي كه  گونه به) فرهنگ سازماني(اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشي مشترك 

شود و اولويت و رضايت خاطر را فراهم  كسب اهداف از نظر هزينه و زمان بهينه مي
  .نمايد مي

رابطه بين ويژگيهاي «در خصوص ) 1378(همچنين در تحقيقي كه اكبري   
» فرهنگ سازماني و ساختار سازماني ارگانيك با ساختار سازماني مكانيكي در تهران

انجام داد، نتايج نشان داد كه بين ابعاد رفتاري فرهنگ سازماني و تمركز و رسميت 
رابطة معكوس وجود دارد و نيز بين ابعاد رفتاري فرهنگ سازماني و پيچيدگي رابطة 

بين ابعاد ساختاري فرهنگ سازماني و تمركز و رسميت و پيچيدگي . د داردمستقيم وجو
از همه مهمتر اينكه رابطة معناداري بين فرهنگ سازماني و . رابطة مستقيمي وجود دارد
طور كلي در ساختارهاي ارگانيك، ابعاد رفتاري فرهنگ  به. ساختار سازماني وجود دارد

در ساختارهاي . گيرند نگ در سطح پاييني قرار ميدر سطح بااليي و ابعاد ساختاري فره
مكانيكي، ابعاد رفتاري فرهنگ در سطح پايين و ابعاد ساختاري فرهنگ در سطح بااليي 

  .قرار دارد
فرهنگ سازماني در وزارت «در خصوص ) 1381(نژاد  در تحقيقي كه حسين  

عناداري در چهار انجام داد، نتايج تحقيق تفاوت م» جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي
و عدم تفاوت ) انسجام، تحمل خطرپذيري، هدايت و سرپرستي و كنترل(مؤلفه 

هاي بروز نوآوري فردي، هويت سازماني، سيستم  زمينه(معناداري در شش مؤلفة ديگر 
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بدين لحاظ . را نشان داد) پاداش باال با تحمل زياد، الگوي ارتباطي و حمايت مديريتي
منظور تحقيق  به. كند واناييها و اشتراك دو سازمان را گوشزد مينتايج تحقيق بيشتر ت

هاي مختلف  اهداف و رسالت سازمان جديد و افزايش عملكرد و موفقيت برنامه
طور كلي پيشنهاد شده است كه راهبرد تقويت  هاي راهبردي، به ويژه برنامه سازمان به

زمان در پيش گرفته شود كه از فرهنگ سازماني با تأكيد و تمركز بر نقاط مشترك دو سا
طريق سازوكارهاي مختلف مديريت نيروي انساني نظير روش پاداش، توجه به مديريت 
تغيير و تحول سازماني و مديريت راهبردي و يا توسل به نگرش سيستمي، اين مهم 

  .تواند صورت عملي به خود بگيرد مي
رهنگ سازماني و تعهد رابطة بين ف«در مورد ) 1382(راد  در تحقيقي كه مصدق  

انجام داد، نتايج نشان داد كه » سازماني كاركنان بيمارستان دانشگاهي شهر اصفهان
متوسط ميانگين امتياز تعهد سازماني كاركنان بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان در حد 

فرهنگ سازماني بيمارستانهاي ارزيابي شد و ميانگين امتياز ابعاد خالقيت و خطرپذيري 
بوده ) در حد كم( امتياز 5 از 75/2+ 52/0 و 43/2+69/0دانشگاهي شهر اصفهان برابر 

و تعهد سازماني كاركنان ) بوروكراتيك/ ارگانيك (همچنين بين ساختار سازماني . است
و ) قوي، ميانه و ضعيف(بين فرهنگ سازماني ) P= 0(رابطة معناداري مشاهده شد 

  .اداري مشاهده نشدتعهد سازماني كاركنان رابطة معن
بررسي رابطة «با عنوان ) 1383(همچنين در پژوهشي كه دهقان و يارمحمديان   

هاي دانشگاه علوم  بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني و سبك رهبري مديران دانشكده
ها نشان داد كه مديران در ارائة سبك رهبري از تنوع  انجام دادند، يافته» پزشكي اصفهان

 شيوه و سبك مديريت ،اند، با توجه به اهميت مديريت اقتضايي ودهكافي برخوردار نب
 بلوغ سازماني كاركنان انتخاب و مديران بايد براي هر ةهر سازمان بر مبناي درج

همچنين فرهنگ سازماني . موقعيت خاص، سبك رهبري متناسب با آن را انتخاب كنند
مديران و انواع فرهنگ ها از نوع قوي است و بين سبك رهبري  حاكم بر دانشكده

همچنين بين . اي وجود ندارد سازماني به دليل متنوع نبودن سبك رهبري غالب، رابطه
طور   همين.اي وجود ندارد شناختي آنها نيز رابطه سبك رهبري مديران و ويژگيهاي جمعيت
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 رابطة >05/0Pشناختي مديران در سطح  بين انواع فرهنگ سازماني و ويژگيهاي جمعيت
  .داري وجود نداردمعنا

بين تعهد سازماني و متغيرهايي مثل «نيز طي تحقيقاتي كه ) 2000 (1استيزر  
 نتيجه گرفت كه بين تعهد سازماني و سن ،انجام داد» جنس، سطح تحصيالت و سن

كاركنان رابطة مثبت و معنادار و بين تعهد سازماني و تحصيالت كاركنان رابطة منفي 
دارد كه زنان  ة بين جنس و تعهد سازماني استيزر اظهار ميدر مورد رابط. وجود دارد

  .كنند اي بيشتر از مردان در سازمان احساس تعهد مي طور قابل مالحظه به
و در عملكرد  و بلوغ سازماني با توجه به اهميت فرهنگ سازمانيدر نهايت   
فرهنگ سازماني  بين ةتا با تعيين رابطدنبال آن است  وهش بهژن پيها ابيمارستانبازدهي 

ران يمدپزشكي اصفهان   بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علومكاركنان بلوغ سازماني و 
مارستانها را ياري رساند تا با آگاهي از نوع فرهنگ سازماني حاكم بر سازمان به يب

ند تا به بلوغ بهتر يمارستانهاي خود اقدام نمايفرهنگ سازماني ب و بهبود نوع اصالح
كارايي و بازدهي بر افزايش ميزان ند و يها اقدام نما ل آيند و به رفع كاستيي ناسازماني

  .نايل آيند خدمات بيمارستاني
  

  روش پژوهش
 كاركنان ة كليپژوهش ةجامع .است و كاربردي همبستگي ـ اين پژوهش از نوع توصيفي

كاشاني، اهللا   فيض، آيت؛ كه شامل بيمارستانهاياستبيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان 
اصغر، امام موسي كاظم  مريم، بهشتي، امين، الزهراء، چمران، فارابي، نور و علي بن عيسي
 كاركنان بيمارستانهاي دانشگاهي شهر ة آماري شامل كليةجامع .باشد شهدا ميلو سيدا

  .باشد مي)  بيمارستان11(اصفهان 
اين پژوهش تصادفي گيري در  روش نمونه).  نفر5602 آماري ةكل افراد جامع(  

 نفر 360اي معادل   كه مطابق با جدول كوهن و مورگان حجم نمونهاستاي  چندمرحله
نيز ، محاسبه گرديد براساس فرمولاي كه  دست آمد كه اين تعداد با حجم نمونه هب

  :همخواني دارد تقريباً
                                                 
1. Stizer, M.E. 
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  = n تحقيق ةحجم نمون
                               = N تحقيقةحجم جامع

)p1(ptNd
)p1(pNtn 22

2

−+
−

=  
   درصد 95  =سطح اطمينان
    05/0= درصد خطا 

p = 0.5 
)Pباشند  آماري است كه داراي ويژگي مورد نظر مية تخميني از نسبت افراد جامع .

صورت قراردادي آن را  توان حدس زد به وجه نمي  را به هيچ Pچون در اينجا مقدار
  .)نماييم  فرض مي5/0برابر 

  
  

  
  

 نفر از 360اي معادل   درصد اطمينان نمونه95 و با 05/0طح خطاي معادل در س  
ها با  داده. گيريم ميعنوان حجم نمونه در نظر  بهورد مطالعه را مكاركنان بيمارستانهاي 

براي سنجش  .آوري شد جمع) فرهنگ سازماني، بلوغ سازماني(  پرسشنامه2استفاده از 
طي آن و ده است رمول ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شها از ف پايايي پرسشنامه اعتبار و

الي ؤ س50 ة پرسشنامو براي) 964/0= آلفا( بلوغ سازماني برابر با ةاعتبار پرسشنام
 اطالعات   و تحليل تجزيه .دست آمده است هب) 8843/0=آلفا (فرهنگ سازماني برابر با 

  سطح در. گرفته است   صورت ي و استنباط  آمار توصيفي  در دو سطح  پژوهش هاي و داده
   و انحراف ، درصد، ميانگين  نظير فراواني  آماري هاي  از مشخصه  با استفاده آمار توصيفي

   با سنجش  متناسب  آمار استنباطي  و در سطح ها پرداخته  داده  و تحليل  تجزيه معيار به
  ضريب همبستگيدو، كاي ،T-test : نظير  آماري آزمونهاياز ،  مفروضات ها و داده

 مورد SPSS1افزار   از نرم ها با استفاده داده. شده است استفاده ANOVA ،پيرسون
  .گيرد  قرار مي پردازش

                                                 
1. statistical package forsocial sciences 

360
)25.0()96.1()05.0(5602

)25.0()96.1(5602n 22

2
=

×+×
××

=
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  ها يافته
 نفر 222از كاركنان مرد و )  درصد3/38( نفر 138ها نشان داد كه از نظر متغير جنس  يافته

 3/67رصد از كاركنان مجرد و  د7/32از نظر وضعيت تأهل . اند زن بوده)  درصد7/61(
  .اند درصد متأهل بوده

  
  هلأ توزيع فراواني و درصد كاركنان به تفكيك وضعيت تـ1جدول 

  
  فراواني و درصد  كاركنان

  درصد  فراواني  هلأوضعيت ت
  7/32  118  مجرد

  3/67  242  هلأمت

  100  360  جمع

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بين رشتة تحصيلي و سِمت سازمانيـ توزيع درصد كاركنان به تفكيك ارتباط 1نمودار 
  

 تحصيلي و سِمت سازماني كاركنان، اين رابطه در مورد ةاز نظر رابطة بين رشت  
  .اي وجود ندارد  درصد از كاركنان رابطه4/16 درصد كاركنان وجود داشت و در 6/83
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   توزيع فراواني و درصد كاركنان به تفكيك وضعيت تحصيليـ2جدول 
 

  فراواني و درصد  كاركنان
  درصد  فراواني  صيالتتح

  8/5  21  زير ديپلم
  2/21  76  ديپلم

  14  51  ديپلم فوق
  53  190  ليسانس

  7/2  10  ليسانس فوق
  3/3  12  دكترا
  100  360  جمع

  
 از نظر متغير وضعيت تحصيلي، بيشترين گروه كارمندان از 2براساس جدول   

و كمترين آن را )  درصد53(انس نظر تحصيالت مربوط به افراد با تحصيالت داراي ليس
  .است)  درصد7/2(ليسانس  افراد با مدرك تحصيلي فوق

  
   توزيع فراواني و درصد كاركنان به تفكيك سنـ3جدول 

  
  فراواني و درصد  كاركنان

  درصد  فراواني  سن
  0  0   سال20زير 

  27  97   سال30 تا 21
  5/36  132   سال40 تا 31
  6/32  117   سال50 تا 41

  9/3  14   سال50از بيش 
    100  360  جمع

 تا 31 پژوهش مربوط به گروه سني ةبيشترين فراواني جامع 3مطابق با جدول   
  .باشد  سال مي20و كمترين آن مربوط به گروه سني زير ) درصد 5/36( سال 40
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  4جاي جدول 
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انهاي  بيمارستميانگين امتياز بعد خطرپذيري فرهنگ سازماني كاركنان 4طبق جدول   
و  .بوده است) در حد كم(متياز ا 5 از 75/2+51/0دانشگاهي شهر اصفهان برابر با 
 قدرت ةبعد فاصل، گرايي فرهنگ سازماني بعد جمع، ميانگين امتياز بعد پايداري و ثبات

ميانگين امتياز بعد توجه به جزئيات ،  بعد بوروكراتي فرهنگ سازماني،فرهنگ سازماني
ساالري فرهنگ سازماني كاركنان بيمارستانهاي دانشگاهي   زنبعدو فرهنگ سازماني 

  .بوده است) در حد متوسط(متياز ا 5شهر اصفهان از 
 بيمارستان دانشگاهي شهر اصفهان، 11از نتايج تحقيق بيانگر آن بود كه همچنين   

از  .مردساالر بودند) درصد 5/45( بيمارستان 5ساالر و  زن) درصد 5/54 ( بيمارستان6
داراي فرهنگ ) درصد 5/45( بيمارستان 5 بيمارستان دانشگاهي شهر اصفهان، 11

  وداراي فرهنگ سازماني ميانه هستند) درصد 5/54( بيمارستان 6سازماني ضعيف و 
  .بيمارستان داراي فرهنگ سازماني قوي مشاهده نشد

  
  اينديهاي مختلف فر  تعيين وضعيت بلوغ سازماني بيمارستانها برحسب حوزهـ5جدول 

  
  ميانگين نمره

  هاي مختلف بلوغ سازماني حوزه
  وضعيت نهايي با توجه ميانگين نمره

 حداكثر ةبه نمر

  متوسط  40   فرايندي كارگزينيةحوز
  خوب 34   فرايندي ارتباطات و هماهنگيةحوز

  متوسط 26   فرايندي محيط كارةحوز
  متوسط 38   فرايندي مديريت عملكردةحوز
  متوسط 27  و توسعه موزشآ فرايندي ةحوز

  متوسط 27   فرايندي نظام جبران خدمت و پاداشةحوز

  
هـاي    وضـعيت بلـوغ سـازماني بيمارسـتانها برحـسب حـوزه            5 جدول   براساس  

مختلف فرايندي كـارگزيني، ارتباطـات و همـاهنگي، محـيط كـار، مـديريت عملكـرد،                 
، 26،  34،  40بـا    تآموزش و توسعه و نظام جبران خدمت و پاداش به ترتيب برابر اسـ             
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بلوغ سازماني بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان در حـد    كه در مجموع27، 27، 38
  .باشد متوسط مي

ن آ ةدهنـد  هـاي فراينـدي مختلـف تـشكيل        بين بلوغ سازماني و حـوزه     همچنين    
كارگزيني، ارتباطات و هماهنگي، محيط كار، مديريت عملكـرد، آمـوزش و توسـعه و               (

وع مـ و در مج. )P= 0/73 (داري مشاهده نشدا معنةرابط) ت و پاداشنظام جبران خدم
سازماني  بين ساختار .  معناداري مشاهده شد   ةبين فرهنگ سازماني و بلوغ سازماني رابط      

 و بعد توجـه بـه جزئيـات فرهنـگ سـازماني از لحـاظ آزمـون             ديوانساالريارگانيك و   
  .)x2= 81/118 وdf= 81 و P=004/0( معناداري مشاهده شد ةدو رابط كاي

  
  گيري نتيجه

فرهنگ سـازماني روي    كه  شود    مي مشاهدهدست آمده در اين تحقيق       هبا توجه به نتايج ب    
فردي و عملكرد سازماني، انگيزش و رضايت شغلي،          رفتار راهبردهايتدوين اهداف و    

و رشد سازماني، خالقيت و نوآوري، فداكاري و تعهـد و سختكوشـي كاركنـان و                 بلوغ
اي بـه دور از نقـش و اثـر فرهنـگ             طور كلي در سازمان هيچ پديده      ثير دارد و به   أتغيره  

هـاي   همچنين ميانگين كل نمرة بلوغ سازماني بـه تفكيـك حـوزه          .سازماني وجود ندارد  
 است كه اين امتياز نسبت بـه نمـرة          26 برابر با    مارستانيبفرايندي محيط كار به تفكيك      

افـزايش دقـت    وجب  ممدل  استفاده از اين     .باشد  ي درصد متوسط م   45حداكثر آن يعني    
توجـه دقيـق بـر       .شود  و فعاليتهاي جاري مي    ها  ن و كاركنان در شناسايي ضعف     والؤمس

 تنهـا   ،آورد هاي بهبود و ارتقاي فرايندها را فراهم مـي         زمينه ها به اين منظور،    روي فرايند 
 بدون فايده   عمالً وجود،كارگيري نتايج آن براي اصالح وضع م       هبدون ب  اجراي يك مدل  

و بهبـود شـرايط     هايي از فرهنگ سازماني      توانند با تغيير جنبه    لذا مديران مي  . خواهد بود 
ميزان بلوغ سازماني و رضايت شـغلي كاركنـان خـود را بـاال بـرده و بـه بهبـود                     كاري،  

 و در نتيجه از پيامدهاي ناشي از نارضـايتي شـغلي، كـه    فرايندهاي سازمان كمك نمايند   
آميـز و     و هـم بـراي هـر نـوع سـازماني مخـاطره            ) كاركنـان و مـديران    (هم براي افـراد     

  .بردار است، جلوگيري نمايند هزينه
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  اهپيشنهاد
 تخصص مربوط وبا تحصيالت و استفاده از نيروي كار واجد صالحيت و شرايط ـ 1

  . بيمارستانهاي كشورةاداربراي 
 بدانند از آنها چه ن و كاركنان دقيقاًتدوين شرح وظايف مناسب به نحوي كه مديراـ 2

 .رود انتظاري مي
 . الزم براي بروز خالقيت و نوآوري كاركنان در سازمانةبرقراري و ايجاد زمينـ 3
 و كاربرد نوع  الزم براي برقراري ساختار سازماني ارگانيكةفراهم نمودن زمينـ 4

 .فرهنگ سازماني مناسب
هاي جديد و افزايش خطرپذيري و تهورطلبي  ظريه نة الزم براي ارائةايجاد زمينـ 5

 .كاركنان
كارگيري آن به مديران بيمارستانها  ه بة مديريت مشاركتي و نحوةبا آموزش شيوـ 6

 .احساس مشاركت و تعلق در انجام دادن امور را در كاركنان تقويت نمود
  .المت سةدر قسمتهاي مختلف حوزهاي مختلف بلوغ سازماني  كارگيري مدل هبـ 7
  
  

  منابع
 بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني و ساختار سازماني در ةبررسي رابط« ،)1378 (.اكبري، وحيد

 . مجتمع عالي قمة كارشناسي ارشد، دانشكدةنام  پايان،»اي تهران شركت برق منطقه

مطالعه و بررسي وضع موجود فرهنگ سازماني مراكز اطالعات و مدارك  ،)1380 (.من، بهزادآپور
  .، طرح پژوهشيمي ايرانعل
بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني وزارت جهادسازندگي و وزارت « ،)1381(.  حسيننژاد، حسين

 ة كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكدةنام  پايان،»كشاورزي
  .علوم انساني
 در صنعت  OPM3ژه بررسي كاربرد مدل بالندگي مديريت سازماني پرو،)1385 (.حكميان، حميد
  . پژوهشي معاونتة تحقيقاتي كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، حوزة، پروژپتروشيمي
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 بين فرهنگ سازماني و سبك ةبررسي رابط« ،)1383 (.يارمحمدياندهقان، آزاده و محمدحسين 
 ،ةنام  تحقيقاتي پايانة، پروژ»پزشكي اصفهان هاي دانشگاه علوم رهبري مديران دانشكده

  .ژوهشي  حوزه معاونت پ،پزشكي اصفهان دانشگاه علوم
 ،» سازمانيكيد بر معيار فرهنگأطراحي الگوهاي اثربخش سازماني با ت« ،)1375(. كاظمي، عباس

  . دكترا، دانشگاه تربيت مدرسةنام پايان
، هاي جو و فرهنگ سازماني اصول، مباني و نظريه ،)1381 (.وجيهه گمينيان و گودرزي، اكرم

 .فهان، انتشارات جهاد دانشگاهياص

 بين رضايت شغلي كاركنان با سبك مديريت ةبررسي رابط «،)1382 (.محمد راد، علي مصدق
 ة، طرح پژوهشي شمار»1382سال  مديران بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان در

  .، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان81375
، تهران، 1درسنامة سازمان و مديريت تخصصي بيمارستان ، )1383. (محمد راد، علي مصداق

  .انتشارات ديباگران
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