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تاریخ دریافت96/3/23 :

تاریخ پذیر 96/6/28 :

چکیده
زمینه و هدف :فرهنگ سااازمانی عرارتند از ارز های اصاالی ،موروتاااتو تاییرا در رویکردهایی کژ ویژگیهای یک سااازمان را مشاای میکند.
ناکارآمدی سالمت اداری نیز بیشی از مجموعژ مسائلی است کژ سازمانها در دوره عمر خود بژ ناگزیر آن را تجربژ میکنند .در این تحقیق بژ بررسی تأثیر
فرهنگ سازمان از دیدگاه هافستده و تأثیر آن بر ناکارآمدی سالمت اداری پرداختژ شده است.
روش کار :این پژوهش در سال  90انجام شده است .نوع تحقیق توصیوی ااا پیمایشی بوده است .جامعژ آماری این تحقیق کارکنان مرکز بهداشت درمان
المرد بود کژ از نظر تحقیق جامعژ نامحدود تلقی گردیده و نیاز بژ نمونژگیری دارد .برای تعیین تعداد نمونژ با اسااتواده از فرمول کوکران تعداد  289نور بود
کژ بژ طور م ساوی بین کارکنان مرکز بهدا شت درمان المرد بژ صور ت صادفی توزیع گردید .برای تجزیژ و تحلیل اطالعا از رو های آماری پیر سن و
اسپیدنف و کلمرگرف استواده بژ عمل آمد.
یافتهها :رابطژ بین ابهام گرایی و ناکارآمدی سالمت اداری و بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سالمت اداری وجود دارد ،اما بین زن ساالری در مقابل
مردساالری و ناکارآمدی سالمت اداری رابطژ ای وجود ندارد .همچنین بین فاصلژ قدر وناکارآمدی سالمت اداری رابطژ معناداری دیده نشد.
نتیجهگیری :ناکارآمدی سالمت اداری موجود درمرکز بهدا شت درمان المرد نا شی از فرهنگ سازمانی مرتنی بر مرد ساالری گروه (جمع) گرایی ،ابهام
(تردید) گریزی و فاصلژ قدر پایین بوده است.
کلیدواژهها :فرهنگ سازمانی ،ناکارآمدی سالمت اداری کارکنان مرکز بهداشت و درمان المرد

مقدمه
رويكرد اصلل ا ايم اله  ،به توج ب تأثیر اتلهبل
فرهنگ سهزاهنا و نهکهرآادی سالات اداری ،بر آن
تو ج دارد ک فره نگ سلللهز اهنا وی به اب هد
اوردنظر ههفسلللتد ازجم فهصللل درا يهيیم،
فردگرايا و اب ههم گريزی و تأثیراا ايم اب هد در
بروز عللدا للت خواها و ج وگیری از تب یض و
حهکمیت شللليهفیت ،ااتواند بهعث اههر نهکهرآادی
سالات و اهن ا در فراگیر شدن آن و نههيتهً انجر
ب رونق و رشلللد و به ندگا جها شلللود و نیهز ب
برخوردههی هرآایز و تنبی را ل به توج ب عوارض
نهاط وب آن لللل ته حد زيهدی کههش دهد ( 1و .)2
ايم اهم از طريق اطه تطبیلا ارائ شلللد اب هد
فرهنگا تحلیلها ههفسلللتد و گزارا سلللهزاهن
شيهفیت ( )2002ل در کشورههی دارای رتب اول ته

دهم (دارای نهکهرآادی سللالات اداری يهيیم) اورد
برر سا رار گرفت ا ست .تجرب ههی ب د ست آاد
از کشلللور ههی افت ش نشلللهنگر ايم اسلللت ک
نهکهرآادی سلللالات اداری ااری يیچید  ،ينههن و
اتنوع اسلللت .ازايمرو ،ابهرز به آن نیز بهيد ااری
استمر ،طوالنا و يیچید بهشد ( 3و .)4
اصلللطال حهً کهرآ ادی اداری ک آن را در برابر
سللالات اداری ب کهر اابرند ،ادا زيهدی اسللت
کلللللل اورد توج انديشللمندان و صللهح نظران
افت ش سلللهز اهنا رار گرف ت و تالا کرد ا ند به
ارائلللل ل ت هريش انطبق به اصول سهزاهنا در جهت
رفع آن گهم بردارند ک وج اشللتراا اب ت هريش
ارائ شللد دربهر نهکهرآادی دسللتگه ههی دو تا را
ااتوان رشو و سوءاستيهد از او یتههی شغ ا،
برای نيع شلللفدلللا دانسلللت ( 5و  .)6يیهادههی
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روش کار
ايم يژوهش در سهل  90انجهم شد و نوع تحلیق
توصیيا لللل يیمهيشا بود است .جها آاهری ايم
تحلیق اديران ،سرير ستهن و کهر شنه سهن ار شد
ارکز بهداشلللت دراهن الارد بود ک ت داد آن هه
 3274ن ير بود .در ت ح ل یق حللهضلللر ،از روا
نمون گیری تدللهدفا و طبل بندی سللهد اسللتيهد
گرد يد و حجم نمو ن به اسلللت يهد از فراول زير
ا حهسللل ب ااگردد ( .)18به جهي گذاری ا عداد در
فراول نمو ن گیری ت داد افراد نمو ن آ اهری 289
نير ب دسللت ااآيد (اديران  89نيرسللريرسللتهن
 100نير و کهرشللنهسللهن ارشللد  100نير)؛ بنهبرايم
ت داد  289يرسشنها توزيع گرديد ک ت داد 139
يرسشنها يهسخ داد شد جمعآوری شد (جدول
.)1
N. Z 2 a .p. q
2
n
(N –1).d2 + Z 2 a .p. q
2

 :nحجم نمون آاهری :N ،حجم جها آاهری ک
در ايم تحلیق  3274نير اابه شد :a .ا هدل سطح
خطه اابهشد ک در ايم يژوهش  0/1در نظر گرفت
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نللهکللهرآاللدی اداری نیز در لله ل ا ولللالا و
نههنجهریههيا همچون سوءاستيهد از او یتههی
شغ ا ،ارت شهء و اختالس ،کالهبرداری ،يهرتابهزی،
بللللللاعدا تا ،بهجخواها ،ايجهد نهرضلللهيتا برای
اربهبرجوع (ذينيعهه) ،سلللر ت ااوال و دارائاههی
سلللهزاهن ،فروا اطالعها احراهن سلللهزاهن ب
ديگران و ن ظهير آن ب صلللورا فردی ،گروها و
سهزاهنيهفت يديدار ااگردد ( 7و .)8
عواا لل و زاین ل ل ههی گون لهگونا وج لود دارند
ک ااتوانلد اوجل يیدايش و گستلرا و ترويلج
نهکهرآادی سلالات اداری ب صلورا به لو و به ي ل
شونللللد ( 9و  .)10بر ابنهی ايم عواال و زاین هه
ااتوان را ههيا را شنه سهيا کرد ک اثر بی شتری
در کههش و حذف يديد نهکهرآادی سالات اداری
در سللهزاهن دارند .اگر سللهزاهن را ب صللورا يك
سللیسللتم در نظر بگیريم ،ايم سللیسللتم از خرد
سی ستمههی گونهگونا ت شكیل شد ا ست ک يكا
از اهمتريم آنهه خرد سیستم انهبع انسهنا است
( 11و  .)12بر همیم اسلللهس در ابهرز به يديد
نهکهرآادی سالات اداری ،تمرکز ب ل لر روی عواا ا
ک استلیملللللهً ب ب د انهبع انسللللللللهنا سهزاهن
اربوط ااشللود ،ااتواند تأثیر بیشللتری در کههش
يه حذف نهکهرآادی سالات اداری در سهزاهن داشت
بهشللد هرچند ک عواال سللهزاهنا ديگری همچون
شيهفیت وانیم اداری و ...در ايم زاین اؤثرند (13
و .)14
فره نگ سلللهز اهنا ب عنوان يد يد ای ک نلش
گرفت از سیهستهه و رويكردههی اديران رد بهالی
سهزاهنا است ازجم عواا ا است ک نلش اهما
در يیشگیری از بروز نهکهرآادی سالات در اداراا و
سلللهزاهنهه دارد .صلللهح نظران نسلللبت فرهنگ
س ل لهزاهنا ب سهزاهن را ،همچون نسبت شفدیت
ب فرد اادان ند ک نلش اهما در شللل كلگیری
رفتهر (فردی و سهزاهنا) دارد ( 15و  .)16ازآنجهک
نهکهرآادی سالات اداری (و انواع ديگر آن همچون
نهکهرآادی سالات ا تدهدی ،سیهسا و )...ااتواند
تأثیر زيهدی بر روی حرکت توسل جها بگللذارد
و بنهبر اهمیتا ک فرهنگ سهزاهنا ل ب عنوان يكا

از اهم تريم عوااللل يیشلللگیری کننللد از بروز
نهکهرآادی سالات اداری ل ل دارد ( ،)17ايم اطه
تالا دارد ته به برجسللل ت نمودن نلش فره نگ
سللهزاهنا اط وب ،زاین انهسللبا را برای افزايش
شللنهخت اديران سللهزاهنهه و دانشللگه هه در جهت
يیشلللگیری از بروز يد يد ای نهاط وب ب نهم
نهکهرآادی سلللالات اداری ب وجود آورد .هدف از
انجهم يژوهش يهفتم يه سخ ب ايم ير سش ا ست ک
فرهنگ سلللهزاهن ته چ حدی و از چ اب هدی بر
نهکهرآادی سالات اداری ااتواند تأثیر بگذارد؟ در
ايم ارتبهط اب هد افت ش نهکهرآادی سللالات اداری
از ديدگه ههی ههفستد اورد بررسللا رار گرفت و
اب هد گونهگونا اهنند فهصللل درا ،ابههم گرايا،
زن سهالری و گرو گرايا را اورد بررسا رار خواهد
داد.

بررسا رابط بیم فرهنگ سهزاهنا و نهکهرآادی سالات اداری در کهرکنهن...
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جدول  -1تعداد پرسش نامژ های پاسخ داده شده
توزیع شده
89
100
100
289

جدول  -2رابطژ سؤاال پرسش نامژ با متایرهای تحقیق
متایرها
مرد ساالری
جمع گرایی
اجتناب از عدم اطمینان
فاصلژ قدر
ناکارآمدی سالمت اداری

شد است .در نتیج  Z 0.1 2در جدول برابر 1/645
اابه شد p .و  :qب ترتی بیهنگر ن سبت اوفلیت و
شللكسللت در يژوهش اابهشللند .در ايم يژوهش
واريللهنب برای طیش  5گزين ل ای یكرا 0/667
اسللللت :d .خ طهی ا یهر برآورد بود و برابر 0/1
اابهشند.
برای جمعآوری داد هه از يرسلللشنها اسلللتيهد
شد .برای تهی يرسشنها ابتدا اتغیرههی فرضی هه
شنهسهيا شد و برای هرکدام از آنهه شهخصههيا
در نظر گرفت شد .اطالعها اورد ا ستيهد از انهبع
ع ما ا تبر و اعمهل نظراا ا سهتید ارجمند راهنمه
و اشللللهور گردآوری گرد يد .سلللبب بر اب نهی
شهخصههی ت ییم شد  ،ا دام ب طراحا سؤاالا
گرديد .نحو توزيع سللؤاالا اربوط ب هر فرضللی ،
طبق جدول  2اابهشللد .دروا ع ،يرسللشنها ايم
يژوهش از  25سؤال ت شكیل شد ک در جدول 2
ب تيكیك آورد شللد و نشللهن اادهد هر يك از
سللؤاالا ب کداميك از اتغیرهه اربوط اابهشللند.
همچنیم در ايم تحلیق از طیش یكرا ينج
گزين ای به گزين ههی (خی ا زيهد ،زيهد ،اتوسللل ،
کم و خی ا کم) اسللتيهد شللد اسللت .بر اسللهس
فراول آ يهی کرونبهخ ب دسلللت آاد ک ب کمك
نرمافزار  SPSSاحهسب گرديد ،الدار ضري اعتبهر
 95/8در صد احه سب شد ک ن شهندهند يهيهيا
انه س ير سشنها اابه شد .داد ههی ايم يژوهش
http://rjms.iums.ac.ir

سؤاال
1- 9
10-14
15-19
20-25
26-35

ب دو د ست تل سیم اا شوند :د ست اول داد ههيا
است ک اشفد عمواا و جم یت شنهختا افراد
را در برااگیرد؛ از بیل جن ست ،تأهل ،تح دیالا
و سلللهب ل کهری داد ههی اذکور در بفش آ اهر
تو صیيا اورد برر سا رار ااگیرند .د ست ديگر،
داد ههيا اسللت ک از طريق توزيع يرسللشنها ب
بررسا تأثیر فرهنگ سهزاهنا بر نهکهرآادی سالات
اداری يرداخت اسلللت ک ايم داد هه جهت آزاون
فرضللیها يژوهش و در بفش آاهر اسللتنبهطا اورد
تجزي و تح یل آاهری رار ااگیرند .يب از تهی
يرسشنها و بررسا روايا و يهيهيا آن ،يرسشنها
برای بفش ستهد دان شگه ار سهل شد .به توج ب
ت داد نمون آاهری ( 289نير) و همچنیم تيهوا در
طبل بندی اديران ( )89کهر شنه سهن ار شد ()100
و سرير ستهن ( ،)100ير سشنها ار سهل گرديد .از
بیم يرسشنها ههی ارسه ا ت داد  139يرسشنها
تكمیل شللد ک ت داد  41عدد ب وسللی اديران،
 35عدد ب و سی سرير ستهن و  63عدد ب و سی
کهرشنهسهن ارشد ع وم يزشكا تكمیل گرديد بود
عودا داد شلللد .يب از دريهفت يرسلللش نها هه،
ارح ل تح یللل شلللروع گرديللد .بللديم انظور
يرسلللش نها ههی دريهفت شلللد دسلللت بندی و
شمهر گذاری گرديد .ابتدا اشف دها داوگرافا هر
يرسشنها استفراج گرديد و از آاهر توصیيا برای
نمهيش اطالعها جم یت شللنهختا اسللتيهد شللد
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پرسش نامژ ها
مدیران
سرپرستان
کارشناسان ارشد
جمع

پاسخ داده شده
41
35
63
139
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جدول  -3آمارههای مربوط بژ متایر زن ساالری در مقابل مردساالری
میانگین
3/1958

حجم نمونژ
139

خطای استاندار میانگین
0/06549

انحراف معیار
0/77207

جدول  -4آزمون  tبرای متایر زن ساالری در مقابل مردساالری
ارز آزمون =3
تعداد آماره آزمون

درجژ آزادی

سطح معناداری

تواو میانگین

2/991

138

0/003

0/19584

فاصلژ اطمینان میانگین با اطمینان  95درصد
دامنژ پائین
دامنژ باال
0/0664
0/3253

جدول  -5آمارههای مربوط بژ متایر گروهگرایی (در مقابل فردگرایی)
خطای استاندارد میانگین
انحراف معیار
میانگین

حجم نمونژ

3/8921

139

0/06219

0/73318

جدول -6آزمون  tبرای متایر گروهگرایی (در مقابل فردگرایی)
ارز آزمون =3
تعداد آماره آزمون

درجژ آزادی

سطح معناداری

تواو میانگین

14/345

138

0/000

0/89209
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فاصلژ اطمینان میانگین با اطمینان  95درصد
دامنژ پائین
دامنژ باال
0/7691
1/0150
http://rjms.iums.ac.ir

Downloaded from rjms.iums.ac.ir at 16:46 IRST on Saturday November 17th 2018

است .گهم ب دی در تحلیق ،فرآيند آزاون فرضیها،
تح یل و تيسلللیر داد هه بود .بديم انظور از آاهر
ا ستنبهطا ا ستيهد گرديد .اهمتريم آزاون آاهری
ک در يژوهش حهضللر برای تجزي و تح یل داد هه
استيهد شد ،آزاون  T-testتك نمون ای و آزاونك
ضري همب ستگا يیر سم وک واوگرف -ا سمیرنش
بود و همچنیم از نرمافزار  SPSSب انظور تجزي و
تح یل اطالعها اورد بهر برداری رار گرفت.
يافتهها
داد ههی جمعآوری شلللد از  139يرسلللشنها
اربوط ب داد ههی داوگراف یك از بفش سللل تهد
دان شگه به ا ستيهد از فنون آاهر تو صیيا همچون
جداول فراوانا و شلللهخص ههی ارکزی تيسلللیر
گرديدند .ایزان تحدیالا ب س گرو کهرشنهسا،
کهرشللنهسللا ارشللد و دکترا تلسللیم شللد ک طبق
يهف ت هه بیشلللتر افراد حجم نمو ن در دسللل ت
کهرشللنهسللا رار دارند ک  48/9درصللد را ب خود
اختدلللها دادند .ایزان افراد اتأهل ک يهسلللفگو
بود اند بی شتر بود ا ست و  69/8در صد را ب خود
اختدلللها داد اند .در توزيع آاهری بفش آ هيهن
 53/9درصلللد را ب خود اختدلللها داد و درصلللد

فراوانا خهنمهه  46/1درصد بود است.
در بفش تح یل ا ستنبهطا ،ازآنجهياک در صدد
تشلللفیص تأثیر يه عدم تأثیر عواال در نظر گرفت
شلللد هسلللتیم و نمون هه از توزيع نراهل يیروی
ااکنند از آزاون ایهنگیم يك جها (آزاون )T
ا ستيهد شد ا ست بديم صورا ک فر ضا دربهر
ایهنگیم جها ب صورا فرض صير بیهن اا شود.
يب به اسللتيهد از نمون انتفهبا از جها اوردنظر
و احهسللب ایهنگیم و واريهنب نمون آاهری آزاون
 Tتشللكیل و به الهيسل  tبحرانا فرض صللير اورد
آزاون رار ااگیرد.
آزاون فر ضی  :1جها رويكرد ارد سهالران دارد
يه زن سهالران ؟
به توج ب ايمک از طیش یكرا در يرسللشنها
ا ستيهد شد ا ست به در نظر گرفتم ااتیهز  1ته 5
ب ترتی برای يهسلللخ ههی کهاالً افه يم ،افه يم،
بانظرم ،اوافلم ،کهاالً اوافلم ایهنگیم  3را در نظر
گرفت شلللد .به توج ب ايم ک الدار آاهر آزاون
 2/991از  tجدول  1/645بزرگ اسلللت و از طرفا
ا لدار  sigبرابر به  0/003اا بهشلللد ک از ایزان
خطهی در نظر گرفت شد  0/05درصد کمتر است

بررسا رابط بیم فرهنگ سهزاهنا و نهکهرآادی سالات اداری در کهرکنهن...

ااتوان گ يت ک فرض  H0رد شلللد و فرض H1

اطرح اابهشد (جداول  7و .)8
آزاون فرضللی  :4توزيع عهدالن درا در جها .
به توج ب ايم ک الدار آاهر آزاون  -3/376از t
جدول  1/645کوچكتر است و از طرفا الدار sig
برابر به  0/001ک از ایزان خ طهی در نظر گرف ت
شللد  0/05درصللد کمتر اسللت ااتوان گيت ک
فرض ک  H0يذيرفت ااشللود و فرض  H1يذيرفت
نماشلللود و ب ع بهراديگر به تو ج ب نظراا
يهسخدهندگهن حكهيت از توزيع عهدالن درا است
(جداول  9و .)10
آزاون فرضللی  :5فرهنگ سللهزاهنا در سللهزاهن
حهکم اسلللت .به توج ب اينك الدار آاهر آزاون
 11/714از  tجدول  1/645بزرگ ا ست و از طرفا
الدار  sigبرابر به صير اابه شد ک از ایزان خطهی
در نظر گرفت شد  0/05کمتر ا ست ااتوان گيت
ک فرض ک  H0رد شلللد و فرض  H1يذيرف ت
ااشلللود و بل عبللهراديگر بلله توجل بل نظراا
يهسللخدهندگهن فرهنگ سللهزاهنا وی وجود دارد
(جداول  11و .)12
از آزاون ک موگرف ل اسمیرنش برای آزاون نراهل
بودن ا ستيهد شد .به توج ب اينك ایزان  sigک

جدول  -7آمارههای مربوط بژ متایر ابهامگرایی و ناکارآمدی سالمت اداری
حجم نمونژ

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

139

4/2647

0/93226

0/07907

جدول  -8آزمون  tبرای متایر ابهامگرایی و ناکارآمدی سالمت اداری
تعداد آماره آزمون

درجژ آزادی

15/995

138

ارز آزمون =3
تواو میانگین
سطح معناداری
0/000

1/26475

فاصلژ اطمینان میانگین با اطمینان  95درصد
دامنژ پائین
دامنژ باال
1/1084
1/4211

جدول  -9آمارههای مربوط بژ متایر فاصلژ قدر و ناکارآمدی سالمت اداری
میانگین
2/8249

حجم نمونژ
139

خطای استاندارد میانگین
0/05185

انحراف معیار
0/61133

جدول  -10آزمون  tبرای متایر فاصلژ قدر و ناکارآمدی سالمت اداری
تعداد آماره آزمون

درجژ آزادی

-3/376

138
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ارز آزمون =3
تواو میانگین
سطح معناداری
0/001

-0/17506

فاصلژ اطمینان میانگین با اطمینان  95درصد
دامنژ پائین
دامنژ باال
-0/2776
-0/0725
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يذيرفت ااشلللود ب عبهراديگر به توج ب نظراا
يهسلللخدهندگهن جها رويكرد اردسلللهالران دارد
(جداول  3و .)4
آزاون فرضللی  :2جها رويكرد گرو گرايا دارد
يه فردگرايا؟ به توج ب اينك الدار آاهر آزاون
 14/345از  tجدول  1/645بزرگتر اسللللت و از
طرفا الدار  sigبرابر به صير اابه شد ک از ایزان
خطهی در نظر گرفت شد  0/05درصد کمتر است
ااتوان گيت ک فرض ک  H0رد شد و فرض H1
يذيرفت ااشلللود ب عبهراديگر به توج ب نظراا
يهسلللخدهندگهن رويكرد جمعگرايا حهکم اسلللت
(جداول  5و .)6
آزاون فرضللی  :3رويكرد ابههمگرايا و يه اجتنهب
از عدم اب ههم وجود دارد .به تو ج ب ايم ک ا لدار
آ اهر آزاون  15/995از  tجدول  1/645بزرگتر
است و از طرفا الدار  sigبرابر به صير اابهشد ک
از ایزان خطهی در نظر گرفت شللد  0/05درصللد
کمتر ا ست ااتوان گيت ک فرض ک  H0رد شد
و فرض  H1يذيرفت ااشلللود؛ و ب عبهراديگر به
توج ب نظراا يهسلللخدهندگهن رويكرد عدم ابههم
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جدول  -11آمارههای مربوط بژ متایر فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سالمت اداری
حجم نمونژ
139

انحراف معیار
0/40195

میانگین
3/3994

خطای استاندارد میانگین
0/03409

تعداد آماره آزمون

درجژ آزادی

11/714

138

ارز آزمون =3
تواو میانگین
سطح معناداری
0/000

اگر هر کدام از ا لهدير بهال کمتر از  0/05بهشلللد
نشللهندهند آن اسللت ک توزيع شللهخصهه نراهل
نمابهشد .و ا اگر ایزان  sigبزرگتر از  0/05بهشد
نشللهندهند ايم اسللت ک توزيع شللهخص نراهل
اابهشد و به توج ب جدول شمهر  13فل الهدير
اربوط ب ابههمگرايا کمتر از  0/05اا بهشلللد ک
توزيع شهخص در ايم سمت نراهل نمابه شد و ا
بلی شهخصهه نراهل اابهشد.
ج هت آزاون فرضللل یها زير از آزاون يیرسلللم
استيهد شد.
آزاون فرضللل ی  :1بیم زنسلللهالری (در الهبل
اردسلللهالری) و نهکهرآادی سلللالات اداری رابط
وجود دارد.
به توج ب اينك ایزان  sigبرابر است به  0/50ک
بزرگتر از  0/05بهشد و فرض  H0يذيرفت ااشود
و فرض  H1رد ااشلللود؛ ب عبهراديگر به توج ب
نظراا يه سخدهندگهن وجود زن سهالری (در الهبل
اردسلللهالری) تأثیر بر نهکهرآادی سلللالات اداری
ندارد.
آزاون فرضللل ی  :2بیم گرو گرايا (در ا له بل
فردگرايا) و نهکهرآادی سللالات اداری رابط وجود
دارد.
به توج ب اينك ایزان  sigبرابر اسللت به 0/010
ک کوچكتر از  0/05اابهشلللد ،يب فرض  H0رد
ااشللود و فرض  H1تأيید ااگردد؛ ب عبهراديگر
به توج ب نظراا يهسلللخدهندگهن بیم گرو گرايا
(در الهبل فردگرايا) و نهکهرآادی سلللالات اداری
رابط ا نهداری وجود دارد و ايم رابط به توج ب
ایزان ضللري همبسللتگا ک  0/217اسللت و ب
مجله علوم پزشکی رازی دوره  ،24شماره  ،162آذر 1396

0/39938

فاصلژ اطمینان میانگین با اطمینان  95درصد
دامنژ پائین
دامنژ باال
0/3320
0/4668

سمت صير نزديكتر اابه شد و هر چ ک الدار
ضري همب ستگا ب سمت صير نزديكتر به شد
ایزان جزعا بودن رابط ل را بیللهن ااکن لد ک ل
نشللهندهند ايم اسللت ک رابط جزعا در جها
وجود دارد.
آزاون فرضلللی  :3بیم ابههم گرايا و نهکهرآادی
سالات اداری در سهزاهنهه رابط وجود دارد.
به توج ب اينك ایزان  sigبرابر اسللت به 0/028
ک کو چكتر از  0/05اا بهشللللد فرض  H0رد
ااشللود و  H1يذيرفت ااگردد .بیم ابههمگرايا و
نه کهرآ ادی سلللال ات اداری به تو ج ب نظر
يهسلللخده ند گهن راب ط ا نهداری وجود دارد و به
توج ب ایزان ضري همب ستگا ک  0/186ا ست
و ب سمت صير نزديكتر اابه شد و ایزان جزعا
بودن رابط را بیهن ااکند.
آزاون فرضلی  :4بیم فهصل درا و نهکهرآادی
سالات اداری رابط وجود دارد.
به توج ب اينك ایزان  sigبرابر اسللت به 0/207
ک بزرگتر از  0/05اا بهشللللد يب فرض H0
يذيرفت ااشلللود و فرض  H1رد ااشلللود ،ي نا
اينك بیم فه ص درا و نهکهرآادی سالات اداری
در سهزاهنهه رابط وجود ندارد.
آزاون فرضللل ی  :5بیم فره نگ سللللهز اهن و
نهکهرآادی سالات اداری در سهزاهنهه رابط وجود
دارد.
به تو ج ب اين ك  0/0001 sigاا بهشلللد ک
کو چكتر از  0/05اا بهشللللد يب فرض  H0رد
ااشللود و فرض  H1يذيرفت ااشللود و از طرفا
الدار عددی ضللري همبسللتگا +1 ،اابهشللد ک
http://rjms.iums.ac.ir

Downloaded from rjms.iums.ac.ir at 16:46 IRST on Saturday November 17th 2018

جدول  -12آزمون  tبرای متایر مربوط بژ فرهنگ سازمان و ناکارآمدی سالمت اداری

بررسا رابط بیم فرهنگ سهزاهنا و نهکهرآادی سالات اداری در کهرکنهن...

نشلللهنده ند راب ط بسللل یهر وی بیم فره نگ و
نهکهرآادی سالات اداری اابهشد.
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درا يهيیم بود اسلللت .ک ی عواال فو و آثهری
ک خ دو صیها خها ايمگون سهزاهنهه ا ست يه
ن تهيج فو از طريق روا ههی گو نهگون حهصلللل
گرديد و ايم د یل هب یت اطمینهن خها خود را
دارا اا بهشلللد .يیشلللنههداا زير به توج ب نتهيج
اطه ارائ ااشود:
 داشلللتم اسلللیر تر ا حر ف ای برای زن هه
ااتوا ند در کههش نه کهرآ ادی سلللال ات اداری
تأثیرگذار بهشد.
 تأکید ااشللود ک برای زنهن شللرايطا فراهم
شللود ته در ارتلهء و شللنهسللهيا خود در کهرشللهن
ادرتر بهشند.
 در يسلللت ههی اديريتا از ز نهن اسلللت يهد
بیشتری شود.
 يیشنههد ااشود ک اديران ب طور بیررسما
(در خهرج از احی کهر) به کهرکنهن خود ارتبهط
ايجهد نكنند.
 اسلللتهنداردههی کهری در احی اداری بر رار
شود.
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بحث و نتیجهگیری
در ايم تحلیق ک ب اوضلللوع بررسلللا فرهنگ
سللهزاهنا ارکز بهداشللت و دراهن الارد و تأثیراا
آن بر نهکهرآادی سالات اداری يرداخت شد نتهيج
حه ص حكهيت از وجود فرهنگههی اردم سهالران ،
سلللرگرو (جمع) گرايا ،ابههم (ترديد) گريزی در
سطوح بهال و فه ص درا در سطحا يهيیم دارد
ک به نهکهرآادی سالات اداری اوجود در سهزاهنهه
همرا گرديد بودند.
در سهزاهنههی اردسهالر جسهرا و رضهيتجويا
و توج ب اهديها در به درآادهه و او یتههی
ارتلهء شغ ا ب همرا ازايهی آن ا یهرههی اتداول
سهزاهن اح سوب ااگردند .اب هد شنهخت شدن ب
وسللی ديگران ،يیشللرفت و همهورد ط با از ديگر
خدللید ل ههی چنیم سللهزاهنههيا اسللت توج ب
کهرکنهن ب هويت خود در رابط به ديگران ،عالئق و
همب ستگاههی خهنوادگا ،گروها و جنهحا ب سیهر
زيهد از ا شف د ههی کهرکنهن در سهزاهنههی اورد
بررسا بودند ( 19و .)20
فره نگ اب ههم (ترد يد) گريزی ب ایزان نگرانا
اعولهء سلهزاهن از وضل یت و او یت نهشلنهخت و
نهاطمئم ک در آن احسللللهس نگرانا و ت هد يد
ااکنند اشلللهر اانمهيد ،وضللل یتا ک کهرکنهن
سللل ا در اجتنللهب از آن اانمللهينللد .در چنیم
سهزاهنههيا فه د وانیم و الرراا وا ضح و رو شم
بود .د ست و يهگريزی و حتا اتنه ض بودن وانیم
و الرراا و آئیمنها هه جزو خدلل تههی ذاتا ايم
نوع سلللهزاهن ههی درآاد اسلللت .وجود نظهم ههی
بیراتمرکز و سلل سلل ارات سللهزاهنا سللفتتر،
يذيرا زيردسلللتهن ب عنوان اشلللهوران اديريت
ن شهندهند  ،خ دو صیت فلدان فه ص زيهد درا
است (.)21-23
نهکهرآادی سللالات اداری اوجود در ايرانخودرو
نهشللا از فرهنگ سللهزاهنا ابتنا بر اردسللهالری
گرو (جمع) گرايا ،ابههم (ترديد) گريزی و فهصلل
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Abstract
Background: Organizational culture includes core values, assumptions, and changes in
approaches that define the characteristics of an organization. The inadequacy of administrative
health is also part of a set of issues that organizations experience in their lifetime. In this
research, the effect of the organization's culture on Hofstede's perspective and its effect on the
inadequate administrative health have been studied.
Methods: This study was conducted in 2011. The research method was descriptive survey. The
statistical population of this research was the staff of Lamard's Health Care Center, which is
considered to be unlimited by the research community and need for sampling. To determine
the number of samples using the Cochran formula, the number 289 people were randomly
distributed among the staff of the Lamard Health Care Center. Data were analyzed using
Pearson, Sidenf and Colmaragh statistical methods.
Results: There is a correlation between administrative ambiguity and inefficiency between
administrative and organizational culture and the inefficiency of administrative health, but
between betrayal versus patriarchy, there was no relationship with administrative health. Also,
there was no significant relationship between power gap and inefficiency of administrative
health.
Conclusion: The inadequacy of the administrative health available at the Lamard Healthcare
Center has been driven by a patriarchal group-based organizational culture (collectivism,
ambiguity) and margin of power.
Keywords: Organizational culture, Inefficiency of administrative health, Lamard, Health
Center staff
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