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Abstract 

Background & Aim: Organizational culture, as the source of organizational processes, 

influences management practices and attitudes of members of the organization towards their 

jobs. Thus, feeling about job satisfaction or dissatisfaction cannot be separate from 

organizational culture. The aim of this study was to investigate the relationship between 

organizational culture components and job satisfaction among the employees in Esfarayen 

faculty of Medical Sciences. 

Materials & Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 2017 on 367 

people by simple random method. The instrument for measuring organizational culture was 

denilson questionnaire and job satisfaction was Minnesota questionnaire. The Research 

hypotheses were analyzed using SPSS 24 software, Pearson correlation test and multiple 

regression. 

Results: The results of this study show a significant correlation between organizational 

culture and job satisfaction among the employee of Esfarayen Faculty of Medical sciences 

(p<0.001). Among the four dimensions of organizational culture (adaptability, mission, 

participation in the organization, adaptability), the dimensions of mission (p=0.03) and 

participation (p=0.01) in the organization have a significant explanation of the employee's job 

satisfaction. 

Conclusion: The findings showed that employee's perceptions and professional attitudes are 

related to various organizational factors. if the organizational culture is in line with improving 

employee job satisfaction, people with more motivation and enthusiasm will perform job 

duties. The results of this study emphasize the importance of strengthening the organizational 

culture subcultures. 
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 نیاسفرا یدر کارکنان دانشکده علوم پزشک یشغل تیبا رضا یارتباط فرهنگ سازمان یبررس
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 چکیده

سازمان را  یاعضا  و نگرش تیریمد یها وهیش ،یسازمان یندهایفرا ی به مثابه مبدأ و سرچشمه یفرهنگ سازمان :زمینه و هدف

از فرهنگ  یجدا تواند ینم ،یشغل تیعدم رضا ای تیاحساس رضا بیترت نیبد .دهد یقرار م ریتحت تأث شینسبت به مشاغل خو

 یکارکنان در دانشکده علوم پزشک یشغل تیو رضا یفرهنگ سازمان یارابطه مؤلفه ه یپژوهش با هدف بررس نیباشد. ا یسازمان

 انجام شد. نیاسفرا

ساده انجام گرفت. ابزار اندازه  ینفر با روش تصادف 361 یبررو 1311در سال  یمقطع یفیمطالعه توص نیا ها:مواد و روش

 یها پژوهش با روش یها یهفرض سوتا بود. نهیکارکنان، پرسشنامه م یشغل تیو رضا Denilsonپرسشنامه  ،یفرهنگ سازمان یریگ

 قرار گرفت. یابیو مورد ارز لیتحل 22SPSS ارچندگانه در نرم افز ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ یآمار

کارکنان دانشکده علوم  یشغل تیو رضا یفرهنگ سازمان نیب یمثبت و معنادار یپژوهش نشان داد همبستگ نیا جینتا: ها یافته

مشارکت در  ت،یمأمور ،ی)سازگار یابعاد چهارگانه فرهنگ سازمان نیدر ب نیهمچن (.>331/3p) وجود دارد نیاسفرا یپزشک

کارکنان  یشغل تیاز رضا یمعنادار نییدر سازمان تب( =33/3p) مشارکتو  (=33/3p) تیابعاد مأمور (،یریسازمان، انطباق پذ

 اند. داشته

قرار دارد و اگر  یکارکنان در رابطه با عوامل مختلف سازمان یا حرفه یها ها و نگرش نشان داد که برداشت ها افتهی: گیرییجهنت 

 یشغل فیبه انجام وظا یتر شیب اقیو اشت زهیکارکنان باشد، افراد با انگ یشغل تیرضا یارتقا یدر راستا یفرهنگ سازمان

 .دهد یقرار م دیرا مورد تأک یفرهنگ سازمان یها اسیخرده مق تیتقو تیپژوهش اهم نیا یها افتهی. پردازند یم

 .یکارکنان علوم پزشک ،یشغل تیرضا ،یفرهنگ سازمان :یدیکل گانواژ

 

 مقدمه

 یو کارآمد یاثربخش یعامل برا نیتر مهم ،یمنابع انسان

کارکنان و تعهد  یشغل تیرضا ها هستند. در سازمان

عمده  یها کننده نییتعنسبت به سازمانشان به عنوان 

در  یشغل تی(. رضا1باشند ) یها م سازمانر د یاثربخش

. مطالعات گذارد یم ریسازمان تأث یرهایغتماز  یاریبس

از عوامل مهم  یشغل تیداده است، رضا نمتعدد نشا

کارکنان نسبت به سازمان،  یدلسوز ،یور بهره شیافزا

و  تیّکم شیافزا ،کار طیآنان با مح یبستگ دلتعلق و 

در محل  یروابط خوب و انسان یبرقرار کار، تیفیک

و عالقه  هیباال بردن روح ح،یارتباطات صح جادیکار، ا

 موردپسندرفتار مطلوب و  رائها یبه کار است. انسان برا

داشته  یمند تیرضا دیاهداف سازمان با یدر راستا

و ابزار و  رگذاریتأثعوامل  دیمنظور با نیباشد، بد

و  موقع بهرا  ها آنرا شناخت و  یمند تیرضا لیوسا

 نیبه کار گرفت تا چن ستهیو شا قیال رانیتوسط مد



 یشغل تیبا رضا یارتباط فرهنگ سازمان یبررس

 9911 تابستان ،اول شماره ،ششم دوره پیراپزشکی، و مامایی پرستاری، فصلنامه 32

 

 یکه ط یمیاز مفاه یکی(. 2شود )محقق  یمهم

نفوذ داشته  یتیریبه شدت در تفکرات مد ریاخ یها ههد

مفهوم به عنوان  نیاست ا یاست مفهوم فرهنگ سازمان

 .کرد سازمان در نظر گرفته شده استعامل مؤثر در عمل

و  تیریمد نیب یکه به خوب یفرهنگ مناسب کار

 ،یتعهد سازمان میباشد به تحک افتهیکارکنان گسترش 

 یعملکرد مؤثر و عموماً به بهره ور ات،یارتقاء اخالق

 (.3گردد ) یباال منجر م

در  نجف بیگی و همکارانانجام شده توسط  پژوهش

در  یشغل تیبر رضا یفرهنگ سازمان یخصوص بررس

وابسته به وزارت علوم  پژوهشی – یمراکز علم

 نیکه ب در شهر تهران نشان داد یو فناور قاتیتحق

 یشغل یمند تیرضاو  ها سازماندر  یو رهبر تیریمد

تغییر که با بهبود و  وجود دارد یمعناداررابطه مثبت و 

 یشغل مندی رضایت توان یم یتیریمد یها سبک

لذا  کارکنان به وجود آورد و انیرا در م یشتریب

 یبر رو یفرهنگ سازمان نتیجه گرفت توان یم

(. فرهنگ 2است )کارکنان مؤثر  یشغل مندی رضایت

است که از جمله  یمتعدد یکارکردها یدارا یسازمان

با ارتقاء سطح  ،کارکنان است یشغل تیآن رضا امدیپ

مطلوب فرهنگ  یالگو استقرارفرهنگ سازمان و 

 یسازوکارها ها، تیفعال سطح روابط، ،یسازمان

 یشغل تیخواهد شد که رضا میتنظ یا به گونه یسازمان

 (.5کارکنان را ارتقاء خواهد داد )

 زیفرهنگ و ن و طیمح یها خواسته نیبا توجه به رابطه ب

)فرهنگ  یراهبرد سازمان چهار نوع فرهنگ سازمان

شکل  تواند یو تداوم( م یمشارکت ،یرسالت ،یسازگار

و عملکرد  یشغل تیو رضا یفرهنگ سازمان نی. بردیبگ

 یها تفاوت تابع یهمبستگ نیوجود دارد و ا یهمبستگ

 یازهاین نیکه ب یگفت هنگام توان یاست و م یفرد

 شغلی تیباشد رضا یخوان هم یو فرهنگ سازمان یفرد

از برداشت افراد از  یتابع تیرضا نیباال است، بنابرا

 (.6سازمان است ) فرهنگ

ایت شغلی در مراکز ضدر این راستا با توجه به اینکه ر

از اهمیت خاصی  علوم پزشکی یها دانشگاهوابسته به 

برخوردار است، بررسی عوامل مؤثر بر آن از جمله 

و  یور بهرهدر افزایش  تواند یمفرهنگ سازمانی 

کارایی این مراکز مفید باشد. ارزیابی این دو متغیر در 

 یور بهرهتا حد بسیاری،  تواند یماین سازمان گسترده 

بهتر  ی ارائهآن  تبع بها بخشد و این سازمان را ارتق

به مردم جامعه و افزایش  درمانی -بهداشتی خدمات

 ت و رفاه آنان را در بر دارد.المس

 نیمؤثرتراز  یکیعنوان  به یکه رفتار سازمان ییاز آنجا 

و رفتار  شود یشناخته م ،یشغل یتمندیعوامل رضا

و نقش مهم  است یفرهنگ سازمان ریتحت تأث یسازمان

گذارد  یم یبرجا یمنابع انسان تیریدر مد یو اساس

را  یتالش کرد تا اطالعات سودمند و جامع دیبا (،1)

 یها نهیزم قیطر نیآورده و از ا به دستنسبت به آن 

 شیرا افزا یتمندیرضا یها نهیرا کاهش و زم یتینارضا

فرهنـگ  کننده نییتعنظر به اهمیـت و نقـش داد. 

سـازمانی بـر کارکردهـا و عوامـل گوناگون سازمان و 

شـغلی کارکنـان و  یها برداشتآن بـر  ریتأثدر نتیجه، 

 مبدأبه عنوان  درمانی -بهداشتیهمچنـین اهمیت مراکز 

، تقویت و بهبود فرهنگ الملل نیب، در سطح سالمت

و در نتیجه فراهم کارکنان علوم پزشکی سازمانی 

نه افزایش رضایت شغلی کارکنان از اهمیت نمودن زمی

 نیهدف ما در ا رو نیاز ا. بسزایی برخـوردار اسـت

و  یسازمانفرهنگ  یها مؤلفهبر شناخت  دیتأک ق،یتحق

 گونه نیا یاست. اجرا یشغل یتمندیرضا رابطه آن با

جهت  یو سودمند دیاطالعات مف تواند یم قاتیتحق

 سازد. ایمه یآت یها یزیر برنامه
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 یالگو کیبه هدف پژوهش، آزمون  دنیلذا جهت رس

گذشته  یها مفروض که با استعانت از پژوهش

 .قرار گرفت یموردبررس(، 1)شکل  گرفته شکل

 
 مدل فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی -شکل شماره یک

 هامواد و روش

پس از . استهمبستگی _مطالعه حاضر توصیفی

پژوهش دانشکده  یدر شوراطرح تحقیقاتی  بیتصو

کد اخالق  افتیو در نیاسفرا یعلوم پزشک

IR.ESFARAYENUMS.REC.1395.17  بین در

 نیشهرستان اسفرا یکارکنان دانشکده علوم پزشک

به روش تصادفی ساده از بین  یریگ نمونه. انجام شد

کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین انجام گرفت. 

مطالعات  از استفاده با پژوهش آماری نمونه حجم

نسبت و با در نظر گرفتن  برآورد فرمول (،8مشابه )

 5 مطلوب دقت احتمالی و درصد 15 اطمینان سطح

نفر محاسبه گردید. برای  6/3P= ،361، میزان درصد

اطالعات از پرسشنامه حاوی اطالعات  یآور جمع

دموگرافیک، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی استفاده 

 شد.

مدل فرهنگ سازمانی در پژوهش حاضر بر مبنای 

 ها آن(. 1) ( است2333) و همکاران Denisonپژوهش 

معتقدند، فرهنگ سازمانی دربردارنده چهار بعد: درگیر 

، سازگاری و رسالت است. یریپذ انطباقشدن در کار، 

 دوازده Denison یپرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمان

سنجش  یبرا. دهد یمورد سنجش قرار م را شاخص

کرونباخ استفاده  یپرسشنامه از آلفا نیا ییایپا زانیم

 دهنده نشانکه  بود 13/3به دست آمده  بیشد. ضر

 یبررس یابزار سنجش است. برا ییایپا یباال بیضر

 جیاستفاده شد. نتا یدییتأ یعامل لیسازه از تحل ییروا

و با  البا توان با ها اسیخرده مق نینشان داد که ا لیتحل

 یریگ اندازهرا  یبرازش مناسب فرهنگ سازمان

پرسشنامه در پژوهش  نیا ییایو پا ییروا .اند کرده

ه قرار گرفت تأییدمورد  ( نیز1381همکاران )منوریان و 

 (.1) است

از فرم کوتاه  یشغل مندی رضایتجهت سنجش  

( استفاده شد که به روش 1161سونا ) تهیپرسشنامه م

 اریتا بس یناراض اریاز بس یا نهیپنج گز کرتیل اسیمق

 نیا ییایپا زانیم .(13است )ه شد ینمره ده یراض

به  12/3کرونباخ  یپرسشنامه با استفاده از روش آلفا

 یعامل لیسازه هم تحل ییآمد. در مورد روا دست

پرسشنامه  نیا دآورندگانیپد موردنظرساختار  ،یدییتأ

 نیابزار تأم نیسازه ا ییقرار داده و روا دییرا مورد تأ

. در تحقیقات مشابه نیز روایی و پایایی این شده است

 (.11است )سازه مورد تأیید پژوهشگران قرار گرفته 

 یها داده ها، پرسشنامه یآور جمعپس از  تیدر نها 

 افزار نرموارد  لیوتحل هیتجز یها برا حاصل از آن

22SPSS و توسط میانگینی توصیفی ها داده. شد 

 استفاده از شدند و با گزارشفراوانی در قالب جداول 

تجزیه  چندگانه ونیرگرس پیرسون و یهمبستگضریب 

 شد.و تحلیل انجام 
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 هایافته

زن و  دهندگان پاسخدرصد از  1/58در مطالعه حاضر  

 دهندگان پاسخدرصد از  1/13درصد مرد بودند. 3/21

درصد( مدرک تحصیلی  3/25) ها آنبود و اکثر  متأهل

 ها آندرصد  5/55. وضعیت استخدامی اند داشتهلیسانس 

رسمی بودند. سایر اطالعات جمعیتی نمونه به تفکیک 

 آورده شده است. 1در جدول شماره 

 نمونه یتیجمع کیدموگراف اطالعات یفراوان عیتوز-7 جدول

 متغیر طبقات فراوانی درصد فراوانی

 جنسیت زن 131 1/58

 مرد 11 3/21

 تأهل مجرد 16 3/1

 متأهل 156 1/13

  دیپلم 26 1/26

 پلمید فوق 31 18 تحصیالت

 لیسانس 18 3/25

 باالتر و سانسیل فوق 11 1/1

  رسمی 15 2/55

 پیمانی 32 6/18 وضعیت استخدامی

 یقرارداد 25 2/26

  سال 5تا  35 3/23

 سال 13تا  6 38 1/22 سابقه کار

 سال 15تا  11 22 6/25

 سال 16باالی  55 32

  بیمارستان 22 2/22

 ستاد 23 25 محل کار

 مراکز بهداشتی 81 6/53

 

ابعاد  نیب نیانگیم نیشتریکه ب شود یمشاهده م نیهمچن

 نیانگیبا م یمربوط به بعد سازگار ،یفرهنگ سازمان

مربوط به بعد  نیانگیم نیکمتر نی. همچناست 53/3

 (2 )جدول شمارهبود.  83/2 نیانگیم بامشارکت، 

 

 

 

 

 

 

و با استفاده از ضریب  3شاهده جدول شماره م

ابعاد  یتمام نیکه ب شود یمشخص م همبستگی پیرسون

رابطه مثبت و  یشغل تیبا رضا یفرهنگ سازمان

 یهمبستگ نیشتریب انیم نیوجود دارد. در ا یدار یمعن

 نی( و کمترr=53/3) یشغل تیبعد مشارکت و رضا نیب

( محاسبه r=32/3) تیو رضا یسازگار نیب یهمبستگ

 .ستشده ا

 یشغل تیو رضا یفرهنک سازمان تیوضع -1جدول 

 انحراف معیار میانگین  رهایمتغ

 

 زمانیفرهنگ سا

 82/3 53/3 سازگاری

 61/3 31/3 تیمأمور

 65/3 83/2 مشارکت در سازمان

 13/3 23/3 یریپذ انطباق

 86/3 52/2  رضایت شغلی
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 بررسی همبستگی رضایت شغلی با ابعاد فرهنگ سازمانی: 9جدول 

 رضایت شغلی کارکنان فرهنگ سازمانی

 32/3** سازگاری

 28/3** تیمأمور

 درگیر شدن

 )مشارکت در سازمان(

**53/3 

 36/3** یریپذ انطباق

P<0/01** 
رضایت شغلی توسط ابعاد فرهنگ  ینیب شیپجهت 

استفاده شده است. در  چندگانه ونیاز رگرس سازمانی

به  زمان هم یگانه فرهنگ سازمانچهارابعاد  تحلیل نیا

به کارکنان  یشغل تیرضا مستقل و یرهایمتغعنوان 

شماره جدول اند ) شده گرفتهدر نظر  وابسته ریمتغعنوان 

 تیرضا یدر بررس شود، یکه مشاهده م گونه همان. (2

که  شود یمالک، مشخص م ریکارکنان به عنوان متغ

(58/3=R
توسط ابعاد فرهنگ  ریمتغ نیا انسیاز وار (2

 .شود یم نیی( تبP<35/3به صورت معنادار ) یسازمان

در سطح  Fبا توجه به آزمون  مدل رگرسیون نیهمچن 

 ریتأث یدر بررس دست آمده است. هب دار یمعن 35/3

 ینیب شیپدر  یاز ابعاد فرهنگ سازمان کیهر  ضرایب

کارکنان، تنها دو بعد شامل مشارکت  یشغل تیرضا

(21/3 =β ،22/3=  tو ) تیمأمور (32/3 =β ،21/2= t )

 توان یم نیبنابرا؛ دن( داشتP<35/3) یدار یمعن نییتب

از  یدار یمعن نییتب یابعاد فرهنگ سازمان نتیجه گرفت

 یکارکنان دانشکده علوم پزشک یشغل تیرضا

امر مشخص  نیا ،ینییسهم تب سهیاند. در مقا داشته

 یریپذ انطباق و بعد نیشتریکه بعد مشارکت ب شود یم

 اند. اختصاص داده درا به خو نییتب نیکمتر

 رگرسیون چندگانهرضایت شغلی کارکنان با استفاده از ابعاد فرهنگ سازمانی بر  ریتأث: 4جدول 

β t p-value متغیر مالک نیب شیپ متغیرهای
 

 12/3 38/3 32/3 رضایت شغلی سازگاری

 33/3 21/2 32/3  تیمأمور

 31/3 22/3 21/3  مشارکت در سازمان

 25/3 26/3 32/3  یریپذ انطباق

 گیری یجهنتو  بحث

که بعد  شود یمشخص م آمده دست به جیبا توجه به نتا

در سازمان مورد مطالعه شمول  ت،یمشارکت و مأمور

، اند داشته یابعاد فرهنگ سازمان رینسبت به سا یشتریب

عامل در فرهنگ  نیتر یاساسگفت که  توان یم نیبنابرا

سازمانی در دانشکده علوم پزشکی، وجود مشارکت و 

تأثیر  حیشناخت صحمأموریت در این سازمان است. 

سازمان به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ  مشارکت در

رهبران  دارد، ریسرنوشت سازمان تأث نییدر تع سازمانی

، مدت کوتاه یها ، برنامهها سازمانموفق  رانیو مد

و بلندمدت خود را مطابق با فرهنگ سازمان  مدت انیم

و  راتییبا تغ ییارویرو یو خود را برا دهند یسامان م

احتمال  ها آن. در واقع (11کنند ) یتحوالت آماده م

 انیخود را در بازار و در م یماندگار بیرو ض تیموفق

توانمند  رانی. کارکنان و مد(2دهند ) یم شیرقبا، افزا

در سازمان، بر  مشارکتبر قدرت  هیبا تک توانند یم

 ریآن تأث یجهت راهبرد رییسازمان در تغ ییتوانا

نشان داده است که فرهنگ  ها ید. بررسنبگذار

 تیرضا ها، یاهداف، استراتژ نیتدو یرومشارکت 

 ت،یخالق ،یعملکرد سازمان ،یشغل زشیانگ ،یشغل
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 ،یریگ میتصممشارکت کارکنان در  زانیم ،ینوآور

از طرفی (. 11گذارد ) یم ریآن تأث ریو نظا یکوش سخت

که رضایتمندی  دهند یمنشان  ها پژوهشبسیاری از 

نگرش شغلی کارکنان  نیتر مهمشغلی به عنوان 

را تشکیل  ها آن، یک بخش مهمی از زندگی ها سازمان

که بر سالمت جسمی و روحی آنان،  دهد یم

و عملکرد آنان تأثیر  یور بهرهرضایتمندی از زندگی و 

 (.13دارد )بسزایی 

 تیو رضا یابعاد فرهنگ سازمان نیکه ب نتایج نشان داد

مثبت  یهمبستگ یکارکنان دانشکده علوم پزشک یشغل

مشارکت  بعد انیم نیوجود دارد. در ا یو معنادار

 یهمبستگ نیکمتر ی،سازگار بعد و یهمبستگ نیشتریب

 نیا افتهی. دان به خود اختصاص داده یشغل تیرا با رضا

و همکاران  Kumar پژوهش یها افتهیپژوهش مطابق با 

 یگفت که فرهنگ سازمان توان یم نیبنابرا؛ است( 12)

کارکنان را به دنبال خواهد داشت.  یشغل تیرضا امدیپ

 کین اتیگفت که اخالق توان یم جهینت نیا هیدر توج

در  یریپذ انطباقمشارکت و  ،یکارکنان، سازگار

 یشغل تیبر رضا یلیدل شک یط سازمان بیمح

رفتارها  نیا تیبا تقو رانیکه مد یطیهاست. در شرا آن

و  کیطور حتم در تحر ها بپردازند، به آن تیبه هدا

شواهد موجود  ها موفق خواهند بود. آن تیرضا تیتقو

دهد که فرهنگ مشارکت و مأموریت، با  نشان می

تر، رضایت شغلی  تر و گسترده روابط اجتماعی غنی

های بدنی،  باالتر، احساس قدرت، کم بودن عارضه

اضطراب و استرس کمتر،  تر بیماری و بهبود سریع

 ییربناینقش ز این پژوهش یها افتهی (.13دارد )ارتباط 

را به عنوان  یسازمان یها تیمأمورمشارکت و  یو اساس

. با سازد یم انینما یمانفرهنگ ساز یدو بعد اساس

در سازمان  ها تیمأمورمشارکت و  زانیم شیافزا

کارکنان  نیدر ب یشغل تیانتظار داشت که رضا توان یم

 .ابدی شیافزا یتوجه قابل زانیبه م

ذکر شده  یها پژوهش گریپژوهش و د نیا ندیاز برآ

نقش مهم و  ،یآشکار شد که فرهنگ سازمان

 یکارکنان و اثربخش یشغل تیدر رضا یریگ چشم

 (.1،11،13دارد )سازمان 

رفتارهای مدیران دارای بارهای مثبت و منفی  درواقع

و محیط یک سازمان متأثر از روابط سالم مدیر با  است

ی فرهنگ ها مؤلفه. لذا رعایت ستمجموعه اداری ا

سازمانی توسط مدیر، دارای انرژی زیادی بوده و عامل 

و رفتارهای خوشایند در بین کارکنان  ها تیفعال

بایستی رفتارهای مثبت خود را با عینک  ها آن. شود یم

کارکنان، مشارکت و حفظ ی، اعتماد به نیب خوش

انسجام همکاران و بخشش و دلسوزی در محیط اداری 

آن را با عملکرد سازمانی باال  بازخورد حاکم کنند تا

 (.15دارند )همراه با رضایت شغلی از کارکنان دریافت 
 یاز عوامل مهم یکیپژوهش نشان داد که  نیا جینتا

بعد  گذارد، یم ریکارکنان تأث یشغل تیکه در رضا

به عنوان ابعاد مهم  یسازمان یها تیمأمورمشارکت و 

واسطه  به توانند یکه م باشند یم یفرهنگ سازمان

هرچقدر  شک یشوند. ب تیسازمان تقو تیریمد

برخوردار باشند،  یباالتر یها از فرهنگ سازمان سازمان

 ییو رفتارها افتهی شیافزاکارکنان  یشغل تیقطعاً رضا

 ادی یسازمان یشهروند یعنوان رفتارها که از آن به

اما همچنان که مالحظه ؛ (16بود )خواهد  شتریب شود یم

که در  یرفتارها، کارکنان نیشدن ا شتریب یشد، برا

باال، مشغول به کار  یبا فرهنگ سازمان ییها سازمان

 نیداشته باشند. بر ا زین ییمشارکت باال یستیبا ستند،ه

و  یدرمان یها سازمان رانیو مد زانیر برنامهاساس، 

 یبرا ،یعامل رشد بهداشت نیتر به عنوان مهم یبهداشت

 یسازوکارها دیبه اهداف بهتر و باالتر، با یابیدست

خود فراهم  رمجموعهیزرا در  یفرهنگ سازمان تیتقو

ایت شغلی در ضکه ر یبا توجه به اهمیت تینهاکنند. در 

که مدیران شرایطی ایجاد  شود یمسازمان دارد، پیشنهاد 
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بیشتر برای کارکنان  یزه و رضایت شغلیانگ تاکنند 

صورت  سازمانی به یها تیفعالمنظور انجام  . بهشود

رضایت شغلی کارکنان بسیار مهم و کارا،  ور بهره

مدیریت توانمند،  واسطه به دنتوان یماست، لذا مدیران 

در این مطالعه را  موردپژوهشابعاد فرهنگ سازمانی 

باید جهت نیل به این هدف مدیران  یبرا .تقویت کنند

آینده را طراحی نموده و شناخت و درک  یها حرکت

برسد و  خواهد یمعمیقی نسبت به اینکه سازمان به کجا 

آن برای رسیدن به این موقعیت چیست، در  یزیر برنامه

ی از کارکنان ایجاد نماید. در واقع بایستی دیدگاه روشن

از جمله  ییها روشفرهنگ سازمان ایجاد شود، با 

برجسته نمودن اهداف با نصب تابلوهای زیبا در 

داخلی  ی شبکهروی  ها آنمناسب، قرار دادن  یها مکان

مشابه، حصول اطمینان از  یها روشو  (اینترانت)

آشنایی کارکنان با اهداف سازمان و اثربخشی ایشان در 

 .بایستی در رأس اقدامات قرار گیرند مشکالترفع 

بهداشت و سالمت و مدیران این  انیمتصدهمچنین 

، برای دستیابی به اهداف بهتر و واالتر، باید ها سازمان

تقویت فرهنگ سازمانی خصوصاً بعد  یسازوکارها

را از طریق ایجاد تعامل و همکاری بین « مشارکت»

افراد، توجه به نیازهای مشترک گروه و توجه به 

از « مأموریت»همچنین تقویت بعد  هنجارهای گروه،

و  یریپذ انعطافطریق تغییر و تنوع دادن به افکار، 

ا همکاری مشترک، تقویت نفس و اراده و مبارزه ب

 را در سازمان فراهم کنند. یدیناامیأس و 

 تشکر و قدردانی

از معاونت آموزش و پژوهش دانشکده علوم 

 یمال تیحماتحقیقاتی  طرحاین که از  نیاسفرا یپزشک

. گردد یم یتشکر و قدردان مانهینمودند، صم

 گونه چیهکه  شوند یممقاله متعهد  نیا سندگانینو

 وجود ندارد. یمنافع تعارض
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