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Abstract
چکیده
The aim of this study was to evaluate and typology
و
ساازمانی
فرهنگ
شناسی
گونه
و
ارزیابی
هدف
با
مطالعه
این
the organizational culture and its impact on
employees' organizational health. The current بررسی اثر آن بر سالمت سازمانی کارکنان انجاا شادا اسات
research was an applied in terms of purpose and این مطالعه از نظار هادفپ واشوها کااربر ا و از نظار ن اوا
was descriptive-correlation research by data
collection. The statistical population of this research گاار آورا ا اهااا یااا تاارق د زااة ر زماار وااشوهاهاااا
was all employees of the Shahid Chamran  همبستگی است جامعه آمارا وشوها کلزه کارکنان-دوصزفی
University of Ahvaz that have been stratified انشگاا شهزد چمران اهواز بو ا است کاه باه لزاب بگرگای و
random sampling because of the great and difficult شوارا سترسی به همه اعضاا جامعه اقدا به نموناهگزارا
access to all members of the population. 260
employees were selected as the sample size by به روش دصا فی تب هاا شدا است براا دعززن حجا نموناه
referring to Morgan sampling table. Data collection  نفار از062 با مراجعه به جدول نموناهگزارا مورگاانپ دعادا
has been done through valid and reliable مزااان کارکنااان انتخاااگ گر یدنااد ابااگار گاار آورا ا اهااا
questionnaires as Denison et al questionnaire
ورسشنامههاا معتبر اراا روایی و وایایی بو ا بادین دردزا
(2006) for organizational culture and Klingele &
و
نزسااون
بااراا ساانجا فرهنااگ سااازمانی از ورسشاانامه
Lyden's questionnaire (2001) for measuring
organizational health. The results of data analysis ) و بااراا ساانجا سااالمت سااازمانی از0226 همکاااران
by structural equation modeling with Lisrel
) اساتفا ا گر یاد نتاای0221 ورسشنامه کلزنگب و الیادن
software showed that the university has a medium
حاصب از دجگیه و د لزب ا اها به روش مدلساازا معاا ال
and fairly good status in terms of organizational
) نشاان اLisrel ساختارا و با استفا ا از نر افگار لزاگرل
culture and organizational health. Also, the results
confirmed the positive and significant impact of که انشاگاا از نظار فرهناگ و ساالمت ساازمانی کارکناان از
organizational culture on organizational health. Of
وضعزت متوسطی و نسبتا مناسبی برخاور ار اسات همینازن
course, among the dimensions of organizational
culture, the effect of the two components of نتاای داایثزر مثبات و معنااا ار فرهناگ سااازمانی بار سااالمت
involvement and adaptability on organizational سازمانی کارکنان را دایزد نمو البتاه از مزاان ابعاا فرهناگ
health was confirmed. But the other two سازمانی دیثزر مثبت و معنا ار و مولفه رگزار شادن ر کاار
components of culture, namely the effect of
consistency and mission on organizational health مشارکتی بو ن) و انطباق وذیرا بر سالمت سازمانی باه تاور
were not significantly confirmed. Among the نسبتا قوا دایزد گر ید ولای و مولفاه یگار فرهناگ یعنای
dimensions of organizational culture, involvement دیثزر سازگارا و ماموریت بر سالمت سازمانی به تاور معناا ار
and adaptability were more than other dimensions. دایزد نگر ید از مزان ابعا فرهنگ سازمانیپ مشارکتی بو ن و
Accordingly, the organizational culture of the
university can be regarded as a participatory and انطباق وذیرا اراا ردبة بزشترا نسبت به سایر ابعا بو نادپ
براین اساس می داوان فرهناگ ساازمانی انشاگاا را فرهنگای
adaptable culture.
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مقدمه
ارزشمنددرین سرمایه و ارایی هر جامعه منابع انسانی آن جامعه است دوسعه دوانمنادا و مهاار پ
بهسازا و سالمت منابع انسانی ر سطح خر ) بهتور حت منجر به دوسعه سزست کالن اجتماعی
خواهد شد از آنجا که مه درین ثرو سازمانی کارکناان آن هساتند کاه ن اا ماوثرا ر ب اا و
دوسعه سازمان ارندپ ایجا فضا و شرایط مناس باراا بهاراورا بزشاتر کارکناان ضارورا اسات
سالمت سازمانی یکی از گویادرین و مهمترین شاخصهاا اثربخشی سازمانی استپ این مفهاو بای
نظزرپ دصویر عمز ی از دیثزر رفتار شاغلی کارکناان ر م ازط ساازمان ارائاه مای هاد خلزلزاان و
اکرامیپ  )1131متاسفانه موضوع سالمت سازمانی بهعنوان یکی از ویشگایهااا مثبات و ضاروراپ
کمتر مور بررسی قرار گرفته است سالمت به معناا دوانایی براا رشد و بهباو ماداو اسات ر
سازمانهاا سال کارکنانی متعهد و وظزفهشناس با روحزه و عملکر باال و کانالهاا اردباتی بااز و
با موف زت باال وجو ارند کلزنگب و الیدن 1پ  )0221هوا و مزسکب )0222 0معت دند ساازمان
سال و وویا اراا جوا مطلوگ و سال بو ا و موج انگزگش و عالقهمنادا باه کاار ر کارکناان
میشو پ و از این تریة اثربخشی سازمان را باال میبر پ عالوابر این جو ساازمان ساال و حماایتگر
1
باعث اعتما بزشتر و روحزه باالا کارکنان میشو قهرمانی و همکارانپ  )11 :1131ویلکرساون
معت د است یك سازمانپ هنگامی سال است که مدیران و دكدك کارمندان ر یك فرایند مشترك
به یکدیگر بپزوندند دا مسئولزتی را براا ایجا مکان کاارا وویاا بپذیرناد کاه وفاا ارا مشاترا و
سو هی مشترك را باال خواهند بر نصزرا و عما اپ 1131پ ص)10
یکی از عوامب موثر بر سالمت سازمانیپ مفهو فرهنگ سازمانی است که ر واقع همه چزگ را
ر سازمان ر برگرفته و د تدیثزر قرار مای هاد از مفروضاا و اعت اا ا اساسایپ نگارشهااپ
ارزشهاپ هنجارهاپ اخالقپ الگوا رفتار و آ اگ و رسو گرفته دا زبان خااصپ شااازواهااپ عاا ا پ
ایداها و نما هاپ قهرمانانپ هنرپ مصنوعا پ انا و فنآورا را ووشا می هد لذا قابب قبول اسات
که دفسزرهاا مختلف و متنوعی اشته باشد لزوارا و لزوارا1پ  )0212ازترفیپ یکی از عواماب
مه و مور دوجه ر فرهنگ سازمانی2پ داکزد بر منابع انسانی سازمان است چرا کاه ر فرهناگ
سازمانی مهمترین عنصر سازمانپ سرمایه انسانی آن است و نزب به اهداف سازمان دنها باا نزاروا
انسانی کارآمد امکان وذیر است نزروا انسانی با رفتارهاا متنوعپ وزیزدا و مبه که مجموعهاا
از اعت ا ا و ارزشها و الگوهاا رفتارا مشترك ارند
1. Klingele & Lyden
2. Hoy & Miskel
3. Wilkerson
4. Livari & Livari
5. Organizational Culture
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ر عصر حاضر که دوسعه و بهبو سازمانی به شد مور دوجه و ناکزد قرار گرفتاهپ فرهناگ
سازمانی بهعنوان سرچشمه دما دوانمنداهاا سازمانی جلوا گر شدا باهتاورا کاه شکسات و
کامزابی سازمان را دا حد زیا ا به فرهنگ آن وابسته می انند ایان مفهاو از ابناداا ظهاور داا
کنون یکی از بانفوذدرین مفاهز ر مطالعاا مادیریتی اسات فار ین و یغ اوبیپ  )1136و باه
1
همزن لزب هنوز ه مطالعا و وشوهاهاا بسزارا ر ایان زمزناه صاور مایگزار شااین
فرهنگ سازمان را نظامی از ارزشاها و باورهااا مشاترك افارا ساازمان دعریاف نماو ا کاه باه
هنجارهاا رفتارا منجر میشو و این هنجارها و ارزشها همه چزگ حتی رفتارهاا مور انتظاار
از افرا را دعززن میکند و از این تریة به رك افرا از عملکر سازمان کمك میکند جزناگ و
آورا0پ 0221؛ شهگا و همکارانپ  )0210ر واقع هر سازمانی فرهنگ من صر باه فار خاو را
ار که به افرا پ شزوا فه و معنا بخشزدن به رویدا ها را نشان می هد فرهنگ سازمانی ضعزف
مانع می شو افرا ر دالش براا نگاهداشت وایگاا قدر شخصی و کارایی خاویا انساتههااا
خویا را دسهز کر ا و منتشر کنند بنابراین براا دسهزب مشارکت افرا و واسخگوییپ فرهنگ
سازمانی اهمزت ار کر نائز پ فانی و مسعو اپ  )171 :1131باه عبااردی فرهناگ ساازمان را
میدوان ر عملکر کارکنان و حزا گروهی و جمعی ساازمانپ سااختارپ قاوانزنپ اهادافپ شارق
مشاغب و ن و انجا میموریت هاا آن متبلاور یافات ولای ایان انساانها هساتند کاه باه آن روق
بخشزدا و ر واقع آن را ایجا میکنند فرهنگ چنان با روق و اندیشه افرا عجزن شدا کاه هار
رفتار و گفتار و وندارا از آن رنگ میوذیر و جهت میگزر بدین دردز براا شناخت سازمانپ
رفتار و عملکر کارکنانپ شناخت فرهنگ گامی اساسی و بنزا ا است الوانیپ  )1171باه بزاانی
یگرپ فرهنگ سازمانی بر سالمت رفتار و کر ار کارکنان ر سازمان ن اا ماوثرا ار و رواقاع
برخی مولفههاا سالمت سازمانی همیاون رهبارا ساازمانپ دعهادپ بزاناپ اردباتاا پ دوساعهپ
شایستگی و مهار کار گروهی و به نوعی از ویشگیهاا فرهنگ سازمانی بو ا و یاا باه شاد
د تدیثزر آن هستند
ر این مطالعه با دوجه به اهمزات و متغزار فرهناگ ساازمانی و ساالمت ساازمانی و دایثزر
چشمگزر آنها بر عملکر کارکنان و به دبع آن دایثزر بار اثربخشای کاب ساازمانپ ضامن ارزیاابی
وضعزت فعلی جامعه آمارا از نظر فرهنگ و سالمت سازمانی به بررسی دیثزر فرهنگ بر ساالمت
سازمانی کارکنان ور اخته شدا است

1. Schein
2. Jing & Avery
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مروری بر ادبیات و مبانی نظری پژوهش
سالمت سازمانی

1

اصطالق سالمت سازمانی بااراا اولاازن بار دوسط مایلگ  )1363ر مطالعه جو سازمانی مدارس به
کار بر ا شد و به مجموعهاا از خصایص نسبتا ور وا اشارا می کند و عباردسااات از وا و ب اا
سازمان ر م زط خو پ سازگارا با آن و ارد ا و گسترش دوانایی سازمان براا سازگارا بزشتر
انا فر پ  )12 :1116به نظر کلزنگب و الیدن  )0221سالمت سازمانی مفهو نسابتا داازااا
است که عالوا بر دوانایی سازمان براا انجا وظایف بهتور موثرپ شامب دوانایی سازمان براا رشاد
و بهبو نزگ میگر م مداپ نداف و صافریانپ  )13 :0217ر ساازمانهااا ساال کارکناانی
متعهد و وظزافه شااناس با روحزه باالپ کانالهااا اردباتی باز و موف ازت بااال وجااو ار کاه
میخواهند ر آنجا بمانند و کارکنند؛ به سازمان افتخارکنند و خو نزگ افارا ا ساو مند و ماوثر
باشند ناظ پ کاری زا ا و قاا راپ  )1113ماایلگ 0سالمت سازمانی را به وضعی فرادر از اثربخشی
کوداا مد سازمان اللت ا ا و به مجموعهاا از خصایص سازمانی نسبتا ور وا اشارا میکند
یك سازمان سال به این معنا نه دنها ر م زط خو وایدارا میکند بلکه ر رازمد قا ر است
به اندازا کافی با م زط خو سازگار شدا و دواناییهاا الز را براا ب اا خو وزوسته ایجا
نمو ا و گسترش هد تال وورپ رمضانی و هنراپ  )1131سالمت سازمانی یعنی دوانایی انطباق
سازمان با م زط خو پ ایجا هماهنگی مزان کارکنان سازمان و ستزابی به اهداف آن کرکمااز1پ
 )0227سالمت سازمانی میدواند استعدا هاا اعضاا سازمان را شناسایی نمو ا و به کمك آنهاا
اهداف سازمانی را د ة بخشد بزوانس و همکاران1پ )0227
وشوهشگران ضمن بزان اهمزت سالمت سازمانی ر رشد و دوسعه فر و سازمان سطوق چهاار
مرحلهاا از سالمت سازمانی را درسز میکنند کاه از فار آغااز شادا و نهایتاا کاب ساازمان را
ربرمیگزر شواَف و همکاران2پ  )0221واگنر و همکاران )0222 6نزاگ معت دناد باا دوجاه باه
دغززرا عمزة و سریع فرهنگی و نزگ با دوجه به روند جهانی شادنپ مادیریت و رهبارا صا زح
سازمان ایجاگ میکند که ساختار اردباتا و ن و ارائه بازخور به عملکار افارا و نزاگ فرهناگ
سازمانی از انعطاف و گشو گی کافی برخور ار باشند دا بتوان شاهد کس موف زتهاا روزافاگون
ر فرایند دبدیب جوامع جهانی به هکدا جهاانی باو واگنارپ متکااف و اوالرپ  )0222ساالمت
1. Organizational Health
2. Miles
3. Korkmaz
4. Bevans, Bradshaw, Miech & Leaf
5. Shoaf, Genaidy, Karwowski & Hung
6. Wagoner, Matcalfe & Olaore
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سازمانی سب ایجا م زطی لپذیر براا کار و دالشپ افگایا روحزه سازندگی و د اة اهاداف
سازمانی خواهد شد ر یك سازمان سال همه کارکنان می انند ارشهاا وذیرفته شدا ساازمان
کدا است و این ارزشها مرزهاا رفتار رست و نا رست را مشخص میکننادپ بناابراین حرکات
افرا ر م دو ا ارزشهاا سازمانپ فرهنگ سازمانی یك سازمان سال خواهد بو و عملکر افارا
براساس همزن ارزشها ارزیابی خواهد شد اکبرا و همکارانپ )1130
ر این وشوها متغزر سالمت سازمانی با یااز ا شااخص بار اسااس مادل کلزنگاب و الیادن
 )0221سنجزدا شدا است کلزنگب و الیدنپ  120 :0221و  )121این مدل جدیاددرین مادل
ر بزن مدلهاا سالمت سازمانی م سوگ میشو  .ر این مدلپ ابعا و مؤلفاههااا یااز اگاناه
سنجا سالمت سازمانی عباردند از :اردباطپ مشارکت و رگزر بو ن ر سازمانپ وفا ارا و دعهادپ
اعتبار یا شهر سازمانپ روحزهپ اخالقزا پ شناسایی یا بازشناسی عملکر پ دعزازن مسازر هادفپ
رهبرا و هدایتپ بهبو یا دوسعه کارایی کارکنانپ و کاربر منابع قهرماانی و همکاارانپ )1131
رك و شناخت وضعزت انشگاا از نظار شااخصهااا ساالمت ساازمانی باه مادیران ر ادخااذ
دصمزما مناس براا ارد ا اثربخشی سازمان کمك میکند
فرهنگ سازمانی
ر مور دعریف فرهنگ سازمانی دوافة گستر ااا وجو ار کاه باه نظاامی از معاانی مشاترك
ادالق میشو که اعضاا یك سازمان بدانها باور ارناد و ایان ساازمان را از ساازمانهااا یگار
متمایگ میساز رابزنگپ  )1136جورج گور ون  )1331فرهنگ سازمانی را بهعنوان مجموعاهاا
از فرضزهها و ارزشهاا سازمان می اند که بهتور گستر ا رعایات و به الگوهاا رفتاارا خاصای
منجر میشو شافعیپ قا رزا ا و الوا ااپ  )1113از نگاا ساکمن  )1331نزگ فرهنگ ساازمانی
یك ابگار مه براا سازمان بهمنظور وزاا اساازا ایاداهااپ ارزشهااپ هنجارهااپ آ اگ و رساو و
اعت ا ا ر جهت حفظ وایدارا سازمان است وا فرهنگ سازمانی را باهعناوان یاك مکانزسا
کنترل براا ایجا دعهد سازمانیپ ستزابی به یکپارچگی سازمانی و کمك به انطبااق ساازمان باا
دغززرا خارجی می اند عبداهلل و همکاارانپ  )0211ویلساون و بزاتس  )0221نزاگ معت دناد
فرهنگ سازمانی قوا یك جو مطمئن و اهر قدردمندا براا هدایت افرا فراه نماو ا و ن اا
ایجا کنند دعا ل ر رفتار اعضا سازمان را به عهدا ار همینزن انشمندان مدیریت معت دند
فرهنگ سازمان اهر مناسبی براا د ویت رفتاار و افاگایا عملکار ساازمان اسات نزساون و
همکارانپ 0226؛ ا زاپ وینستون و ا زاپ  )0210وشوهشگران معت دند براا دوسعه ساازمانی
که منجر به دوسعه و وزشرفت جامعه نزگ خواهد شدپ باید به فرهنگ سازمانی و قادر آن دوجاه
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شو مزگان قدر فرهنگ سازمانی به دعدا اعضا و مزاگان دعهاد و وایبنادا آناان باه هنجارهااپ
ارزشها و الگوهاا رفتارا حاک بر ساازمان وابساته اسات والاو1پ عبادالرحمن و ذکریااپ :0212
 )301مدل فرهنگ سازمانی نزسون یکی از الگوهایی است که مبناا اصلی آن چگاونگی دایثزر
فرهنگ بر عملکر است و شامب ابعاا کاماب و عمز ای از فرهناگ ساازمانی اسات کر ناائز و
همکارانپ  )123 :1131نزسون  )0222ر مادل خاو ابعا فرهنگ را ر چهاار م اور اصالی
شامب رگزر شدن ر کار0پ سازگارا1پ انطباقوذیرا 1و ماموریت یا رسالت 2برشمر کاه هر یك
از این ابعا با سه شاخص اندازاگزرا میشو نزسون و همکارانپ )11 :0226
درگیر شدن در کار (فرهنگ مشارکتی) :ر سازمانهااا اثربخاپ افرا

ر هماه سطوق

احساس میکنند که ر دصمز گزرا ن ا ارند و کار آنها مست زما با اهداف سازمان وزوند ار
رگزرا ر کار بهمعناا رگزرا ذهنی اسااات که بر اساس آن فر با جان و ل هرآنیه ردوان
ار ر شغب خو بهکار میگزر این ویشگای باا ساه شاخص؛ دوانمندسازاپ دز سازا و دوسعة
قابلزتها اندازاگزرا میشو رحز نزا و علزگا اپ 1111؛ نزسون و همکارانپ )0226
ثبات فرهنگ بوروکرادزك) :ر سازمانهاا اثربخا ثبا و هماهنگی وجو

اشاته و رفتار

کارکنان از ارزشهاا م ورا نشیِ گرفته است رهبران و وزروان با وجو یدگااهااا متفااو و
مت اببپ به دوافة رسزدا و فعالزتهاا سازمانی به خوبی هماهنگ و وزوسته شدا است این ویشگی
نزگ با سه شاخص؛ ارزشهاا م وراپ دوافة و هماهنگی و وزوستگی سنجا میشو نزسون و
همکارانپ  )7 :0226این فرهنگپ بر ثبا و نگهدارا اخلای از تریاة دنظاز قزاة وظزفاه و
اجراا قوانزن داکزد ار آکارپ )0210
انﻄباقپذیری :سازمانهاا یکپارچه و انطبااقواذیر بهسختی دغززر مییابند لذا یکپااارچگی
رونااای و انطبااااقواااذیرا بزرونااای را میدوان مگیت سازمان به حساگ آور ایاان سازمانها به
د اضاااهاا م زطاای واس ا ا اپ بااه وسزله مشتریان هدایت میشوندپ ریسك میکنندپ از اشتباا
خو وند گرفته و ظرفزت و دجربه ایجا دغززار را ارناد انطبااقواذیرا نزگ با سه شاخص ایجا
دغززرپ مشترامدارا و یاا گزرا ساازمانی مااور سانجا قرار میگزر نزساون و همکاارانپ
)1 :0226

1. Wahlow
2. Involvement
3. Consistency
4. Adaptability
5. Mission
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ماموریــت (سلســله مراتبــی) :شاید بتوان مهمترین ویشگی فرهنگ سازمانی را رسالت و
میموریت انسات سازمانهاا موفة رك روشنی از اهداف و جهت خو ارندپ بااه تااورا کااه
اهااداف سازمانی و استرادشیك را دعریف و چش انداز سازمان را درسز میکنند ماموریاات نزااگ بااا
شاااخصهاااا؛ گرایا و جهت استرادشیكپ اهداف و م اصدپ و چش انداز اناادازاگزاارا ماایشااو
رحز نزا و حسن زا اپ  )1131بهتور کلای مادل فرهناگ ساازمانی نزساون اراا و م ااور
عماو ا و اف ی است که مدل را به چهار بخا د سز نمو ا است م اور عماو ا ربرگزرنادا
مزگان و نوع دمرکگ فرهنگ است دمرکگ اخلی -دمرکاگ خاارجی) م اور اف ای نزاگ باه مزاگان
انعطافوذیرا سازمان اشارا ار که از یكسو به ثبا و ازسوا یگر به وویایی فرهناگ منتهای
میشو نزسون و همکارانپ )0226
فرهنگ سازمانی بهتور کلی منجر به شکب های باه رویاههاا و سااختار ساازمانیپ انساجا
قابلزتهاا سازمانیپ ارائه راا حب براا مشکال ساازمانی و ممانعات یاا دساهزب کننادا د اة
اهداف سازمانی میشو فر ین و یع وبیپ )1136
ر این مطالعه به لزب جامعزت و استفا ا وسزع ر وشوهاهاا اخلی و خاارجی معتبار از
مدل فرهنگ سازمانی نزسون با ابعا چهارگانه و  10شاخص استفا ا گر یدا اسات نزساون و
همکارانپ )0226

شکل  :3مدل فرهنگ سازمانی دنیسون
منبع :نزسون و همکارانپ )16 :0226
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پیشینة تجربی پژوهش
بررسی نتای مطالعا گذشته نشان می هد که فرهنگ سازمانی بر ن و رفتارها دیثزر میگاذار پ
به گونهاا که امروزا ر اغل سازمانهایی که باورهاا کلزدا و ارزشها بهتور مشتاقانه حفظ و
گستر ا شدااندپ اعضاا سازمان متعهددر به این ارزشها بو ا و فرهنگ قوادر است رضاایت ر
این سازمانها بزشتر و درك خدمت و ن ب و انت اال کمتر است افرا به شغب خو عالقة وافارا
ارند و آن را به ن و احسن انجا می هند مشبکیپ )11 :1112
سهرابی دزمورلو و همکاران  )1132ر بررسی رابطة بزن سالمت سازمانی و فرهنگ سازمانی
ر مدارس خترانه ولتی ناحزه یك ارومزه نشان ا ند بزن فرهنگ سازمانی و سالمت ساازمانی
ر مدارسپ همبستگی مثبت و معنا ار وجو ار همینزن ر مطالعه الونکو  )0222باا عناوان
بررسی رابطه بزن فرهنگ سازمانی با سالمت سازمانی ر مدارسپ نتای نشان می هد که فرهنگ
سازمانی ضعزف با جو ناسال ر مدرسهپ منجر به آشفتگی روانیپ فشارهاا روانای و شاغلی مای-
شو که به سالمت سازمانی و سالمت عمومی و انا آموزان و معلمان لطمه مایزناد ساهرابی
دزمورلو و همکارانپ )1132
کزاپ هاشمی و فاضب انوارا  )1136ر مطالعه رابطة فرهنگ سازمانی و ناکارامادا ساالمت
ا ارا کارکنان مرکگ بهداشت رمان شهر المر پ به این نتزجه رسزدند که بزن فرهنگ سازمانی و
ناکارامدا سالمت ا ارا رابطة معنا ارا وجو ار بدین معنا که فرهناگ ساازمانی مبتنای بار
مر ساالراپ ابها گریگاپ جمع گرایی و فاصله قدر وایزن منجر به ناکارآمدا سالمت ساازمانی
شدا است ربزعی والبیپ خون سزاوش و شورمز  )1131ر مطالعاه خاو باه بررسای رابطاة
سالمت سازمانی و فرهتگ سازمانی مدیران سازمانهاا فاعی ور اختهاناد کاه نتاای حاصاب از
آزمون د لزب همبستگی ا اها نشان ا که رابطة مثبت و معنا ارا بزن این و وجو ار
انا فر  )1116ر مطالعهاا با عنوان رابطه الگوا بوروکراسی و مزگان ساالمت ساازمانی
که بر روا  122نفر از اعضاا هزا علمی و کارکنان انشگاهها انجا شد به ایان نتزجاه سات
یافت که ساختار سازمانی انشگاهها رحد متوساط بوروکراسای مایباشاد و ابعاا ایان سااختار
رسمزتپ وزیزدگی و دمرکگ) بر سالمت سازمانی کارکنان دیثزر ار
بر اساس مطالعة مسل پ ویلمر و مزشب )0221 1حج کار زیا پ مزگان کنترل و واا اش کا پ
نداشتن روابط اجتماعیپ دبعزض ر م زط کاراپ جو بسته و ناسال و فرهنگ سازمانی ضعزف از
عوامب موثر ر فرسو گی شاغلی اسات همینازن نتاای حاصاب از واشوها آقاایی و همکااران
 )1130نشان می هد فرهنگ سازمانی دیثزرگذاردرین متغزر براا ایجا جو ساازمانی مناسا و
1. Maslach, Wilmar & Michael
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جلوگزرا از افسر گی شغلیپ بروز رفتارهاا مناس شهروندا ر سازمان است به عباردی هرچه
جو سازمانی مناس در باشدپ مزگان فرسو گی شغلی کاها و رفتار شهروندا بزشتر خواهد باو
براساس د زة م مو ا خمزرا و همکاران  )1113که بزن بزران بزرستانهااا بنادرعباس
انجا شدپ نتای نشان ا که بزن جو سازمانی و سالمت سازمانی رابطه مثبات و معناا ار وجاو
ار وبر  )0221نزگ معت د است فرهنگ و جو سال و مطلوگ حاک ر مدرسه بر روابط حرفاه-
ااپ باز ا و نتای کارپ خو کارآمداپ دیثزر مثبات ار و اباگارا باراا اثربخشای و کارآمادا ر
مدرسه است اح رپ )1112
همینزن ر وشوها یگارا احماداپ نجاریاان و صادی ی  )1130ر بررسای رابطاه بازن
فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی کارکنان انشگاا آزا نشان ا ند که بزن فرهنگ ساازمانی و
سالمت سازمانی رابطه معنا ارا وجو ندار پ این ر حالی است که بزن فرهناگهااا ع الیای و
سلسله مرادبی با سالمت سازمانی رابطه معنی ارا مشاهدا گر یدپ اما بزن فرهناگ مشاارکتی و
ایدئولوژیك با سالمت سازمانی رابطه معنی ارا یافت نشد
نتای مطالعه راجی زا ا و موحادا  )1131نزاگ ر بررسای رابطاه بازن هاوش فرهنگای و
سالمت سازمانی کارکنان ستگااهاا اجرایی شهرستان سزرجانپ نشان ا که بازن مولفاههااا
هوش فرهنگی فراشناختیپ شناختیپ انگزگشی و رفتارا) باا ساالمت ساازمانی رابطاه مثبات و
معنا ارا وجو ار
وشوهشگران ر بررسی دیثزر فرهنگ سازمانی بر دعهد سازمانی بار روا نموناه  671نفارا از
کارکنان یك شرکت بگرگ ر حوز انرژا ر کانا اپ به این نتزجه رسزدند که فرهناگ ساازمانی
بویشا زمانی که فرهنگ موجو و مطلوگ منطبة بر یکدیگر هستند بار دعهاد ساازمانی کارکناان
دیثزر مثبت و معنا ارا ار مِزر و همکااران1پ  )0212براسااس واشوها یگارا کاه بار روا
جوانان ر  63انجمن مساز ی کاناا ا ر ساال  1332انجاا گرفاتپ نتاای نشاان ا وضاعزت
نامطلوگ فرهنگ سازمانی میدواند بهتور معنا ارا بار مزاگان رضاایت شاغلی و اردباتاا رون
سازمانی اثر نامطلوگ اشته باشد واالس و ویگ0پ )1332
یزلماز و ارگون )0221 1نزگ دیثزر ابعا مختلف فرهنگ سازمانی را بر عملکر سازمانها مور
بررسی قرار ا ند نتای نشان ا بعد ماموریتپ بزشترین دیثزر را بر افگایا عملکر شرکتهااا
دولزدا ار همینزن دوانایی شرکت ر دولزاد م صاوال جدیاد باه شاد د اتدایثزر ابعاا
انطباقوذیرا و سازگارا میباشد
1. Meyer, Hecht, Gill & Toplonytsky
2. Wallace & Weese
3. Yilmaz & Ergun
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همینزن نتای حاصب از وشوها اح ر  )1112که ر بزن کلزه بزران ورا راهنمایی شاهر
دهران انجا شدپ نشان ا کاه فرهناگ ساازمانی کاارآفرینی و فرهناگ ساازمانی مشاارکتی باا
فرسو گی شغلی رابطه معکوس و معنا ار ارند
مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
براا انجا د ز ا علمی و نظا مندپ چارچوبی علمی و نظرا مور نزاز است که اصطالحا مدل
مفهومی نامزدا میشو با دوجه باه موضاوع وشوهشای باراا بررسای رابطاه و متغزار فرهناگ
سازمانی و سالمت سازمانی مدل زیر ر نظر گرفته شدا است
درگیر شدن
در کار
سازگاری

سالمت

فرهنگ

انطباق پذیری

ماموریت و
رسالت

شکل  :4مدل مفهومی پژوهش

بنابراین ر وشوها حاضر سواال و فرضزههاا زیر مور بررسی و آزمون قرار میگزرند:
ر جامعه مور بررسیپ وضعزت موجو فرهنگ و سالمت سازمانی چگونه است و کدا یك از
شاخصهاا فرهنگ و سالمت سازمانی ر اولویت قرار ارند؟ و فرهنگ سازمانی چه دیثزرا و باه
چه مزگان بر سالمت سازمانی کارکنان ار ؟
فرضزه  :1وضعزت فعلی انشگاا از نظر فرهنگ و ساالمت ساازمانی متوساط و ر حاد قاباب
قبول است
فرضزه  :0فرهنگ سازمانی بر سالمت سازمانی دیثزر مثبت و معنا ار میگذار
 )1-0رگزر شدن ر کار فرهنگ مشارکتی) بر سالمت سازمانی دیثزر مثبت و معنا ار میگذار
 )0-0سازگارا ثبا ) بر سالمت سازمانی دیثزر مثبت و معنا ار میگذار
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 )1-0انطباقوذیرا بر سالمت سازمانی دیثزر مثبت و معنا ار میگذار
)1-0ماموریت و رسالت بر سالمت سازمانی دیثزر مثبت و معنا ار میگذار
روششناسی پژوهش
روششناسی این وشوها بر اساس مدل وزاز وشوها1پ از نظر هدفپ کاربر ا؛ از نظار اساتردشاپ
وزمایشی؛ شزو وشوهاپ کمی؛ افة زمانیپ دك م طعی؛ و برحس ن وا گر آورا ا اهاا تارق
د زة)پ ر ستة وشوهاهاا دوصزفی همبستگی و از نظر روش گر آورا ا اها ورسشانامهاا
است انایی فر پ الوانی و آذرپ )1132
جامعه آمارا این مطالعه شامب کلزة کارکنان انشگاا شهزد چمران اهواز به دعدا  122نفار
استخدا رسمی و قرار ا ا) میباشد که به لزب وراکندگی و شوارا سترسی به همه آنهاپ باا
استفا ا از روش نمونهگزرا دصا فی تب هاا و با دوجه باه جادول مورگاان  062نفار باهعناوان
نمونهپ انتخاگ و مور بررسی قرار گرفتند
روش گر آورا اتالعا ر بخا مبانی نظرا و وزشزنهپ روش کتابخانهاا بو ا است یعنای
ابتدا با استفا ا از کت پ م اال معتبر علمی وشوهشی اخلی و خارجیپ وایاننامههااپ وایگاااهااا
اتالعادی و به دشریح مفاهز پ مبانیپ یدگااها و مدلهاا فرهنگ سازمانی و سالمت ساازمانی
ور اخته شد پ سپس با مرورا بر وزشزنه دجربی و مطالعا مشابه گذشته رواباط بازن و منغزار
اصلی بررسی و مطالعه گر ید دا ه ر ددوین فرضزهها و ه ر م ایسه نتای بتوان از آنهاا ماد
گرفت ر بخا و براا گر آورا ا اهاا مرباوط باه متغزرهااا واشوها و سانجا آنهاا از
ورسشنامه هایی استاندار استفا ا شدا اسات بادین دردزا باراا سانجا فرهناگ ساازمانی از
ورسشنامه  12گویهاا نزسون و همکاران )0226پ و براا سنجا متغزار ساالمت ساازمانی از
ورسشنامه  16گویهاا کلزنگب و الیدن  )0221استفا ا شدا است واس گویان یادگاا خاو را
براساس م زاس  2رجهاا لزکر از کامال موافة  )2دا کامال مخالف  )1دنهاا باا انتخااگ یاك
گگینهپ نشان ا ند ر جدول  1متغزرهاا وشوها و شاخصهاا سانجا آنهاا آمادا اسات باه
لزب حضور وشوهشگر ر جامعه آماراپ همه  062ورسشنامه دکمزاب و گار آورا شاد و مبنااا
دجریه و د لزب ا اها قرار گرفت

1. Research onion
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جدول  :3متغیرهای پژوهش و شاخصهای اندازه گیری و ضرایب پایایی آنها
شاخصها

تعدادگویه

آلفای کرونباخ

متغیر

رگزر شدن ر کار مشارکتی)

3

2/130

سازگارا بوروکرادزك)

12

2/111

انطباق وذیرا

12

2/161

ماموریت و رسالت

11

2/323

آلفاا کب فرهنگ سازمانی

12

2/321

اردباطپ مشارکت و رگزربو نپ وفا ارا
ودعهدپ روحزهپ اخالقزا پ اعتبار
شرکتپ شناسایی یا بازشناسی
عملکر پ مسزر هدفپ رهباااراپ
دوسعه کارایی کارکنان و کاربر منابع

16

فرهنگ سازمانی

سالمت سازمانی

2/311

منبع

نزسون و
همکاران
)0226

کلزنگب و
الیدن
)0221

این ورسشنامهها اگرچه با دوجه به اساتفا ا مکارر ر واشوهاهااا علمای معتبار اخلای و
خارجی مختلف ر سراسر جهان از ویشگی اعتبار و روایی الز برخور ار استپ با این وجو روایای
ورسشنامه ها نزگ از تریة اظهار نظرهاا متخصصزن و اسادزد مربوته بومی ساازا شادا و ماور
دایزد قرار گرفته است همینزن وایایی ورسشنامهها با استفا ا از ضری آلفاا کرونباخ سانجزدا
شدا است م ا یر باالا  2/7حاکی از وایایی خوگ ابگار اندازاگزرا است ضری آلفااا کرونبااخ
ر این مطالعه باراا متغزار فرهناگ ساازمانی و ابعاا آن و ساالمت ساازمانی باه سات آمادا
است جدول  )1این ضرای ر ورسشنامه اصلی نزساون و همکااران  )0226مطاابة جادول 1
براا شاخصهاا فرهنگ سازمانی به دردز 2/13پ 2/11پ  2/17و  2/30بو ا است
روش دجگیه و د لزب ا اها ر و بخا دوصزفی و استنباتی به دردزا باا اساتفا ا از نار
افگارهاا SPSSو Lisrelبو ا و براا آزمون فرضزههااا واشوها از مادل معاا ال سااختارا
استفا ا شدا است مدل معا ال ساختارا رویکر آمارا جامعی براا آزمون فرضزههایی ربارا
روابط بزن متغزرهاا مشاهدا شدا و متغزرهاا مکنون میباشد هومنپ .)1132
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
ر این بخا به دوصزف و دوزیع ا اها از نظر متغزرهایی همیون جنسزتپ سانپ و سااب ه کاار
ر انشگاا شهزد چمران اهواز ور اخته شدا است جدول  )0همان تور که مشااهدا مایشاو پ
بزا از  22رصد مشارکت کنندگان را زنان دشکزب ا ا اناد از نظار سانی کارکناان  12داا12
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سالپ از نظر د صزال بزا از  62رصد کارکنان مشارکت کنندا ر وشوهاپ اراا د صازال
کارشناسی و باالدر و از نظر ساب ة خدمتپ کارکنان کمتر از  11سال خدمت بزشاترین فراوانای را
به خو اختصاص ا ا اند
جدول  :4توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت ،سن و سابقه کار
متغیر

سن

جنسزت

ساب ه

د صزال

فراوانی

درصد فراوانی

زیر  12سال

11

10/7

 12دا کمتر از  12سال

102

16/1

 12دا کمتر از  22سال

17

11/2

 22سال و بزشتر

02

7/7

مذکر

111

10/7

مونث

113

27/1

کمتر از  2سال

01

1/1

 2دا کمتر از  11سال

71

12

 11دا کمتر از  16سال

66

02/1

 16دا کمتر از  02سال

12

17/1

 02سال و بزشتر

11

11/2

وایزن در از کارشناسی

16

33

کارشناسی و باالنر

171

-

062

67
%122

جمع کب

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ابتدا قبب از آزمون فرضزههاپ نرماال باو ن دوزیاع ا اهاا باا اساتفا ا از آزماون کولماوگروف -
اسمزرنوف بررسی گر ید م ا یر آمارا  zو سطح معنا ارا بزشتر از  2رصد نشان ا ا اهاا از
دوزیع نرمال برخور ارند جدول  )1براین اساس براا آزمون فرضزههاا وشوها و د لزب ا اها
از آزمونهاا وارامتریك استفا ا میگر
جدول  :0آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف (بررسی نرمال بودن توزیع دادهها)
متغیر

آماره Z

سﻄح معناداری

توزیع

فرهنگ سازمانی

1/121

2/1626

نرمال

سالمت سازمانی

1/113

2/0271

نرمال
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ارزیابی وضعیت موجود و ارتباط بین شاخصها و ابعـاد فرهنـگ سـازمانی بـا سـالمت
سازمانی
ر بررسی و ارزیابی وضعزت موجو فرهنگ سازمانی انشگااپ نتاای نشاان ا انشاگاا از نظار
فرهنگ سازمانی ر موقعزات متوساطی مزانگزن کاب )1/11 :قارار ار از مزاان ابعاا مختلاف
فرهنگ سازمانیپ بعد رگزر شدن ر کاار فرهناگ مشاارکتی) بزشاترین امتزااز  )1/11و بعاد
سازگارا فرهنگ بوروکرادزك) کمترین امتزاز  )1/1را به خو اختصاص ا ند همینزن نتاای
نشان ا که کارکنان انشگاا از نظر سالمت سازمانی از وضعزت متعا لی مزاانگزن کاب)1/12 :
برخور ارندپ اگرچه ارد ا و بهبو وضع موجو قابب انتظاار اسات کارکناان از ابعاا یااز ا گاناه
سالمتپ بزشترین امتزاز را باه اخالقزاا )1/31پ اعتباار ساازمان  )1/62و اردباتاا  )1/11و
وایزندرین امتزاز را به کاربر منابع )0/60پ شناسایی عملکر  )0/12و بهباو کاارایی کارکناان
 )0/11اختصاص ا ند ر جدول  2م ا یر مزانگزنپ ان راف معزار و نزگ ضرای همبستگی بازن
متغزرها نشان ا ا شدا است
جدول  :2میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها
متغیر

Maen

SD

3

4

0

2

0

 -1فرهنااااگ مشااااارکتی
رگزر شدن ر کار)

1/11

2/62

1

**2/772

**2/602

**2/233

**2/112

 -0فرهناااگ بورکرادزااااك
سازگارا)

1/12

2/61

1

**2/61

**2/21

**2/16

 -1فرهنگ انطباق وذیر

1/11

2/67

1

**2/60

**2/121

 -1فرهنگ ماموریتی

1/11

2/61

1

**2/071

 -2سالمت سازمانی

1/12

2/71

1
**Sig≤0/01 :

همانگونه که مشاهدا میگر پ ساطح معناا ارا  )sigآزماون باراا دماامی رواباط بازن
متغزرهاا د زة کمتر از م دار  )2/21است لذا فرض صفر آمارا مبنی بر عاد رابطاه و باه
وا متغزرها با ه ر و فرضزه وجو رابطه آنها دییزد میشو
براا بررسی آزمون معنا ارا نتای حاصاب از آزماون  Tداك نموناهاا باراا ابعاا مختلاف
فرهنگ سازمانی بر اساس مدل نزسون ر جدول  2نشان ا ا شدا است
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جدول  :0نتایج آزمون  tتک نمونهای برای بررسی وضعیت موجود فرهنگ و سالمت سازمانی در دانشگاه
تفاضل

فاصله اطمینان  70درصد

میانگین

حد پایین

حد باال

بوروکرادزك

1/227

023

2/22

2/132

2/2371

2/0101

انطباق وذیرا

1/771

023

2/22

2/1126

2/216

2/0713

ماموریتی

0/106

023

2/216

2/1113

2/2063

2/0623

مشارکتی

0/126

023

2/216

2/121

2/2262

2/1317

فرهنگ سازمانی کلی)

1/21

023

2/221

2/1211

2/2676

2/0111

سالمت سازمانی

1/037

023

2/22

2/1316

2/1221

2/0112

ابعاد فرهنگ

مقدار t

سازمانی

درجه

sig

آزادی

بهتور کلیپ نتای حاصب از آزمون  tدك نمونهاا ر انشاگاا شاهزد چماران باا دوجاه باه
م ا یر  tباالدر از  1/36و نزگ حد باال و وایزن که هر و مثبت بو ا و ر برگزرندا صفر نمی باشد)
نشان ا ا است که وضعزت فعلی انشگاا از نظر فرهنگی ر هر چهار شاخص باالدر از مزانگزن و
معنا ار است به عباردی اگرچاه مزاانگزن  1/11و  1/12باراا وضاعزت کلای فرهناگ و ساالمت
سازمانی انشگاا ر حد متوسط میباشد اما فرهنگ سازمانی انشاگاا ر بعاد مشاارکتی باو ن
همینان نزازمند بهبو و قابب ارد ا میباشاد از ترفای برخای شااخصهااا ساالمت ساازمانی
کاربر منابعپ بهبو کارایی کارکنان و ارزیابی عملکر ) وایزن در از حد متوسط قرار اشاتند کاه
نزازمند اصالق و دوجه بزشتر است
برازش مدل
ر بخا و نتای پ ابتدا براا دعززن برازش مدل وشوها از د لزب شاخصهاا برازندگی عاملی
دییزدا استفا ا شدا است شاخصهاا برازش مدل ر جدول  6مشاهدا میشو :
جدول  :6شاخصهای برازش مدل
گروهبندی

نام

عنوان

مدل

برازش قابل

شاخصها

شاخص
شاخص کاا اسکوئر بر رجه آزا ا

اختصاری
CMIN/DF

اولیه

قبول

1/076

بزن ا دا 2

شاخص نزکویی برازش

GFI

2/311

بزا از 2/3

شاخص نزکویی برازش اصالق شدا

AGFI

2/322

بزا از 2/3

شاخص برازش دوکر-لویس

TLI

2/32

بزا از 2/3

شاخص برازش هنجار شدا

NFI

2/31

بزا از 2/3

شاخص برازش دطبز ی

CFI

2/36

شاخصهاا
برازش مطلة
شاخصهاا
برازش دطبز ی

بزا از 2/3
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گروهبندی

نام

عنوان

مدل

برازش قابل

شاخصها

شاخص
شاخص برازش افگایشی

اختصاری
IFI

اولیه

قبول

2/37

بزا از 2/3

شاخص برازش م تصد هنجار شدا

PNFI

2/236

باالا  22رصد

شاخص برازش دطبز ی م تصد

PCFI

2/61

باالا  22رصد

ریشه مزانگزن مربعا خطاا برآور

RMSEA

2/201

کمتر از  1رصد

شاخصهاا
برازش م تصد

با دوجه به اتالعا جدول  6م ا یر شاخص هاا مختلف ر امنه قابب قباول مایباشادپ و
این یعنی ا ا هاا گر آورا شدا مربوط به متغزرهاپ بارازش مناسابی از مادل وزشانها ا را
نشان می هند بنتلر و بونت1پ 1312؛ براون و کو ِك0پ )1330
وس از برازش الگوا وزشنها اپ براا آزمون معنا ارا فرضزه ها از و شاخص جگئی م دار
آمارا  t-valueو  sigاستفا ا شدا است نتای آزمون فرضزه اصلی و و فرضازههااا فرعای
وشوها ر جدول  7و شکب  1نشان ا ا شدا است
جدول  :9نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضریب

ردیف

فرضیه ها

اصلی

دیثزر فرهنگ بر سالمت سازمانی

2/101

1

دیثزر رگزرشدن رکار مشارکت) بر

2/171

t-value

Sig

نتیجه

6/122

2/22

دایزد

0/122

2/200

دایزد

استانداردشده

سالمت سازمانی
0

دیثزر سازگارا فرهنگ بوروکرانزك) بر

2/226

2/226

2/332

سالمت سازمانی

عد
دایزد

1

دیثزر انطباق وذیرا بر سالمت سازمانی

2/167

0/111

2/222

دایزد

1

دیثزر ماموریت فرهنگ سلسله مرادبی) بر

-2/272

-2/727

2/111

عد

سالمت سازمانی

دایزد

از آنجا که براا دایزد فرضزهها م دار  tباید بزشتر از  1/36یا کمتر از  -1/36باشاد م ادار
وارامتر بزن و امنه ر الگو مه شمر ا نمیشو پ همینزن م ا یر بزن این و م دار حاکی از
عد وجو دفاو معنا ار م دار م اسبه شدا براا وزن هاا رگرسزونی با م دار صفر ر ساطح
1. Bentler & Bonett
2. Browne & Cudeck
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 32رصد است بنابراین براا دایزد فرضزهها م ا یر  tباید خارج از باز مثبات و منفای 1/36
باشد نتای مربوط به آزمون فرضزهها ر حالت معنا ارا  )t-valueر شکب  1آمدا است

شکل  : 0نمای کلی مدل آزمون فرضیهها در حالت معناداری

با دوجه به اتالعا جدول  7م ا یر  t-valueو sigبه ست آمداپ نشان می هاد فرضازه
اصلی وشوها دایزد می شو یعنی فرهنگ سازمانی دیثزر مثبت معناا ار بار ساالمت ساازمانی
کارکنان ار همان تور که ر شکب  1مشاهدا میشاو پ از مزاان فرضازههااا فرعای دایثزر
مثبت رگزر شدن ر کار مشارکت) و انطباق وذیرا یکپارچگی) بر سالمت سازمانی باه تاور
معنا ار دایزد گر ید ولی دیثزر ثبا و سازگارا فرهناگ بوروکرادزاك) و ماموریات فرهناگ
سلسله مرادبی) بر سالمت سازمانی وذیرفته نشد
نتیجهگیری و پیشنهادها
همانتور که اشارا شدپ هدف از انجا این مطالعه ارزیابی و بررسی دیثزر فرهنگ ساازمانی بار
سالمت سازمانی کارکنان است نتای حاصب از د لزب ا اهاا وشوها حاکی از غالبزات بعاد
مشارکتی فرهنگ سازمانی ر انشگاا شهزد چمران بو که این نتزجه با مطالعاه رحاز نزاا و
علزگا ا  ) 1111همخوانی ار همینزن ر بررسی وضعزت سالمت سازمانی نتای نشاان ا
انشگاا چمران از وضعزت مناسبی برخور ار است باهتوریکاه شااخصهااا اخاالقپ اعتباار و
شهر

انشگاهی و اردباتا بزشترین امتزاز و شاخص هاا کاربر منابعپ شناسایی عملکار و

بهبو کارایی کارکنان وایزن درین امتزاز را به خو اختصاص ا ند این نتزجه با نتای مطالعاه
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نصزرا و همکاران  ) 1131مطاب ت ار اما با نتاای مطالعاا خلزلزاان و اکرامای  )1131و
قهرمانی و همکاران  ) 1131همخوانی ندار چرا که ر این مطالعا وضعزت سالمت سازمانی
انشگاا عالمه تباتبایی و انشکدا هاا انشگاا شهزد بهشاتیپ واایزن دار از حاد متوساط و
نزازمند رشد و د وجه گگارش شدا است اگرچه نتای حاصب از ارزیابی وضعزت فعلی انشگاا از
نظر فرهنگ سازمانی متوسط و مناس

نشان ا ا شد اما با دوجه به م ا یر شاخصهاا و ابعاا

این متغزر به مدیران انشگاا بهعنوان یك ساازمان موکرادزاك کاه باه مشاارکت و رگزارا
کارکنان خو

ر فرایندهاا دصمز گزرا و برنامه ریگا عالقمندند دوصزه میشو جهت بهبو

و ارد ا فرهنگ مشارکتیپ دوانمندسازا کارکنان و ایجا دز هاا کارا موثر داالش بزشاترا
نمو ا دا از این تریة دعلة سازمانی کارکنان افاگایا یافتاه و آنهاا خاو را عضاوا از وزکارا
سازمان بدانند همینزن باید به دوافةپ انسجا پ همکارا و همااهنگی ر انجاا اماور اهمزات
بزشترا ا ا شو دا فرایند ا ارا امور دسهزب یابد مطاابة مادل فرهناگ ساازمانی نزساونپ
دوازن ر هر چهار بعد به تور متناس

ر بخاهااا مختلاف انشاگاا الز و ضارورا اسات

مدیران باید فرهنگ سازمانی انشگاا را به سمت فرهنگی وویا و منعطفپ سازگار و با د ویات و
دمرکگ بر نزروهاا اخلی و بهرا گزرا از فرصتهاا موجو

ر م زط خارجی سوق ا

همینزن نتای ارزیابی کارکنان از بعد سالمت سازمانی نشاان مای هاد آنهاا باه اخاالق و
اردباتا ارج نها ا و به اعتبار و شهر

انشگاا میبالندپ و براا آ ن ارزش و احترا قائلند و اما

همینان انتظار ارند که به اردباتا سال سازمانی مزان کارکنان با یکدیگر و مزان کارکنان با
مدیران به ویشا روابط چهرا به چهرا بهعنوان یکی از نزازهاا اجتماعی کارکنان اهمزات قائاب
شدا و آن را بزا از وازا ماور دوجاه قارار هناد از ترفای وا ایزن باو ن معناا ار امتزااز
شاخص هاا کاربر منابعپ ارزیابی عملکر و بهبو کارایی کارکنان نشان می هد انشگاا بایاد
وضعزت خو را از این جهت ارد ا بخشد ر این راستا اجراا برنامههاا آموزشی یا انگزگشای
می دواند منجر به استفا ا بهزته از منابع سازمانی و کاها هدر ر فت منابع و افگایا کارامادا
کارکنان گر ید همینزن دوصزه می شو مادیران سااالنه ساالمت ساازمانی کارکناان خاو را
ارزیابی نمو ا و نتای را ر فضایی صمزمی و غزررسمی به اتالع کارکنان برسانند داا مواناع و
نواقص برترف شدا و وضعزت سالمت سازمانی کارکنان ارد ا یابد
نتای ح اصب از دجگیه و د لزب ا ا ها ا عاا اصلی وشوها مبتی بر دیثزر فرهنگ سازمانی
بر سالمت سازمانی را مور دایزد قرار ا بدین معنا که فرهنگ ساازمانی از ابعاا مختلاف باا
داکزد و دمرکگ اخلی یا خارجیپ و ر م زط وویاا و یاا ایساتاپ ساالمت ساازمانی کارکناان را
د تدیثزر قرار می هد این نتزجه با نتای مطالعا سهرابی دزمورلو و همکاران )1131پ مزر و
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همکاااران )0212پ یزلماااز و ارگااون )0221پ ربزعاای والباای و همکاااران  )1131و کزااا و
همکاران  )1136سازگارا ار
ر بررسی و آزمون فرضزه هاا فرعی مشخص گر ید که و مؤلفه رگزار شادن ر کاار و
یکپارچگی یا انطباق وذیرا فرهنگ با دمرکگ خارجی و منعطاف) باا ساالمت ساازمانی رابطاه
مثبت و معنا ار وجو

ار پ یعنی اگر فرهنگ سازمان بهگونه اا باشد که از مشارکت کارکناان

استفا ا شو و آنها ر دصمز گزرا و برنامه ریگا ن ا اشته باشندپ همینازن فرهنگای کاه
حالت وویا و ارگانزك ار نه خشك و ایساتا و دعاماب باا م ازط و متغزرهااا بزرونای ر آن
چشمگزر استپ سالمت سازمانی کارکنان ر آن سازمان افگایا خواهد یافات ایان نتزجاه باا
مطالعا سهرابی دزمورلو و همکاران  )1131و یزلماز و ارگون  ) 0221مطاب ات ار اماا ر
بررسی و مؤلفه سازگارا و ماموریت فرهنگ با دمرکگ اخلی و ایستا) اگرچه رابطاة ضاعزفی
با سالمت نشان ا ا شدا اما این رابطه معنا ار نمی باشد که این نتزجه با مطالعاا احمادا و
همکاران  )1130همخوانی ندار
اثر مثبت و معنا ار رگزر شدن ر کار بر سالمت سازمانی کارکنان انشگاا شهزد چماران
نشان می هد چنانیه کارکناان ر فرایناد برناماهریاگا هاا مشاارکت اشاته باشاند و جهات
دوانمندسازا کارکنان انشگاا از تریة بهبو مهاردها و اردباتا دالش بزشترا صور گزر پ
می دوان سالمت سازمانی آنها را ارد ا ا ا و به واساطه آن باه بهباو اثربخشای ساازمان نزاگ
امزدوار بو همینزن با دوجه به اثر مثبت و معنا ار انطباق وذیرا بر سالمت ساازمانی دوصازه
می شو

انشگاا از روشاهاا جدیاددرا داوب باا مشاارکت کارکناان باراا انجاا دغززارا و

هماهنگی و انطباق م زطی استفا ا نماید داا ر نتزجاه مشاارکتپ م اومات منفای ر م اباب
دغززرا کاها یافته و کارکن ان همراهی و همکارا بهترا ر این زمزنه با مدیران و مجریاان
اشته باشند
دیثزرا ضاعزف و غزرمااعنا ار و بعد فرهناا گ سازمانی یعنی ماموریت و سازگارا نشان
می هد انشگاا ثبا پ ایستایی و صرفا دمرکگ بر هدف اخلای را نمایوساند و ر عاوض باه
نزال دغززرپ اصالقپ بهبو و وزشارفت باو ا و ر ایان راساتا دعاماب باا م ازط و اساتفا ا از
فرصتهاا م زطی را مور دوجه قرار می هد
محدودیت ها و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
اگرچه مراحب مختلف وشوها با قت تراحی و اجرا شدا اما هر وشوهشی باا م ادو یتهاایی
همیون م دو یت جامعه آمارا و ابگار ستجا متغزرها مواجه خواهد شدپ که باعاث کااها
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دعمز وذیرا نتای شدا لذا نتای باید با احتزاط دعمز
استاندار و اراا روایی و وایایی مناس

ا ا شو اگرچاه از ورسشانامههااا

و مطلوگ استفا ا گر ید و نتاای قابلزات دعماز باه

جامعه آمارا مور بررسی انشگاا) را ار پ اما به منظور گساترش امناه واشوها و دعماز -
وذیرا بزشتر نتای پ می دوان مدل وشوها حاضر را ر سازمانها و جوامع با فرهنگهاا مختلف
و با نمونه هاا بگرگتر و با ابگار سنجا و گونههاا متفاودی از فرهنگ و سالمت سازمانی ماور
آزمون قرار ا و نتای را با این مطالعه م ایسه نمو
گسنر گی و دعد شاخص هاا فرهنگ و سالمت سازمانیپ امکان ناثزرگذارا متغزرهااا
مداخله گر و دعدیب کنندا ر رابطه بزن و متغزر اصلی مطالعه و همینزن عد بررسی یاك
متعزر وابسته نهایی همیون عملکر یا بهرا ورا سازمانی از یگر م دو یت هایی اسات کاه
ر تول فرایند وشو ها آشکار گر ید که میدوان براا وشوها هاا آدی آنها را مور دوجه و
بررسی قرار ا
قدردانی
این مطالعه ر قال

ترق اخلی مصوگ انشگااپ و از م ب اعتبارا وشوهشی انشگاا شهزد

چمران اهواز انجا شدا است بدین وسزله مراد

د دیر و دشکر خو را اعال می ار
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