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مقدمه
متقابـل  تأثیربا توجه به ،رویکرد اصلی این مقاله

بر آن ،سالمت اداريو ناکارآمديفرهنگ سازمانی 
توجــه دارد کــه فرهنــگ ســازمانی قــوي بــا ابعــاد 

فاصـله قـدرت پـایین،    ازجملـه هافسـتده  موردنظر
ایـن ابعـاد در   تـأثیرات و ابهام گریزيگرایی و فرد

ــروز  ــدالتب ــواهیع ــیض  و خ ــوگیري از تبع و جل
ناکارآمـدي  واند باعث مهار تشفافیت، میحاکمیت
منجـر  و مانعی در فراگیر شدن آن و نهایتاًسالمت

به رونق و رشد و بالندگی جامعـه شـود و نیـاز بـه     
توجه به عوارض باـبرخوردهاي قهرآمیز و تنبیه را 

. )2و 1(تا حد زیادي کاهش دهـد ـنامطلوب آن  
این مهم از طریق مطالعه تطبیقی ارائه شـده ابعـاد   

تحقیقــات هافســتده و گــزارش ســازمان فرهنگــی
کشـورهاي داراي رتبـه اول   درـ ) 2002(شفافیت

ـپـایین) سـالمت اداري ناکارآمديتا دهم (داراي 

هاي به دسـت  تجربهمورد بررسی قرار گرفته است.
آمده از کشورهاي مختلف نشـانگر ایـن اسـت کـه     

امـري پیچیـده، پنهـان و    ناکارآمدي سالمت اداري
، مبارزه با آن نیـز بایـد امـري    روازاینست. متنوع ا

.)4و 3باشد (مستمر، طوالنی و پیچیده 
ــطالح ــدياً اص ــر  کارآم ــه آن را در براب اداري ک

برند، مـدت زیـادي اسـت    سالمت اداري به کار می
نظــرانصــاحبتوجــه اندیشــمندان و ه مــوردـکــ

انـد بـا   مختلف سازمانی قرار گرفته و تـالش کـرده  
منطبق با اصول سـازمانی در جهـت   ه تعاریفــارائ

رفع آن گام بردارند که وجه اشتراك اغلب تعـاریف  
دولتـی را  هـاي دستگاهناکارآمديارائه شده درباره 

شغلی، هايموقعیتتوان رشوه و سوءاستفاده از می
ــراي نفــع شخصــی دانســت  . پیامــدهاي )6و 5(ب

ــدي ــالت و  ناکارآمـ ــب معضـ ــز در قالـ اداري نیـ
همچــــون سوءاســــتفاده از هــــاییناهنجــــاري

hmd_hashemi@yahoo.com). مسئولسندهینو(*رانیاالمرد،المرد،واحدیاسالمآزاددانشگاه،یتیتربعلومگروه، اریدانش:یهاشماحمددیس*

.تهرانران،یاران،یایپزشکعلومدانشگاهک،یاستراتژییاجراتیریمدارشدکارشناس:ایکفاطمه

مرکزکارکناندريادارسالمتيناکارآمدویسازمانفرهنگنیبرابطهیبررس
دالمردرمانبهداشت

چکیده
.کنـد هـاي یـک سـازمان را مشـخص مـی     تغییرات در رویکردهـایی کـه ویژگـی   وهاي اصلی، مفروضاتفرهنگ سازمانی عبارتند از ارزش:هدفوزمینه

کنند. در ایـن تحقیـق بـه بررسـی     را تجربه میآنریناگزبهخودعمر ها در دوره بخشی از مجموعه مسائلی است که سازماننیزاداريناکارآمدي سالمت
.پرداخته شده استناکارآمدي سالمت اداريو تأثیر آن برهتأثیر فرهنگ سازمان از دیدگاه هافستد

مرکز بهداشت درمـان  جامعه آماري این تحقیق کارکنانبوده است.توصیفی ـ پیمایشی نوع تحقیق انجام شده است.90این پژوهش در سال :روش کار
نفر بـود  289براي تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد .گیري داردبود که از نظر تحقیق جامعه نامحدود تلقی گردیده و نیاز به نمونهالمرد

هاي آمـاري پیرسـن و   صورت تصادفی توزیع گردید. براي تجزیه و تحلیل اطالعات از روشبهبهداشت درمان المردمرکز که به طور مساوي بین کارکنان 
اسپیدنف و کلمرگرف استفاده به عمل آمد.

اما بـین زن سـاالري در مقابـل    د،وجود دارناکارآمدي سالمت اداريو بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدي سالمت اداريگرایی و رابطه بین ابهام:هایافته
اداري رابطه معناداري دیده نشد.ناکارآمدي سالمتفاصله قدرت وهمچنین بیناداري رابطه اي وجود ندارد.ناکارآمدي سالمتمردساالري و 

ناشی از فرهنگ سازمانی مبتنی بر مردساالري گـروه (جمـع) گرایـی، ابهـام     بهداشت درمان المردمرکزاداري موجود درناکارآمدي سالمت:گیرينتیجه
.بوده استین یپا(تردید) گریزي و فاصله قدرت 

درمان المردوبهداشتمرکزکارکنانناکارآمدي سالمت اداري فرهنگ سازمانی،:هاواژهکلید

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

28/6/96تاریخ پذیرش:23/3/96تاریخ دریافت:
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ــت ــايموقعیـ ــتالس،  هـ ــاء و اخـ ــغلی، ارتشـ شـ
، خـواهی بـاج عـدالتی،  یـببازي،کالهبرداري، پارتی

ها)، سرقت (ذینفعرجوعاربابایجاد نارضایتی براي 
ــیوال و مــا ــروش اطالعــات هــايدارائ ســازمان، ف

صـورت بـه محرمانه سازمان به دیگران و نظـایر آن  
و 7(گرددپدیدار مییافتهسازمانفردي، گروهی و 

8(.
ود دارنـد  ـاگونی وجـ ـهاي گونـ هــل و زمینـعوام

رش و ـب پیــدایش و گستـــد موجـــتوانــکــه مــی
بـالقوه و  صورتبهاداري ناکارآمدي سالمتجـتروی

مبنـاي ایـن عوامـل و    . بـر )10و 9(دـبالفعل شون
را شناسایی کرد کـه اثـر   هاییراهتوان ها میزمینه

ــده   ناکارآمــدي بیشــتري در کــاهش و حــذف پدی
ســازمان را اگــراداري در ســازمان دارنــد.ســالمت

نظر بگیریم، این سیسـتم  یک سیستم درصورتبه
هاي گوناگونی تشکیل شده اسـت  از خرده سیستم

خـرده سیسـتم منـابع    هـا آنترینمهمکه یکی از 
مین اساس در مبارزه . بر ه)12و 11(انسانی است

ر روي ــاداري، تمرکز بناکارآمدي سالمتبا پدیده 
انی ــــ عواملی که مستقیمـــاً بـه بعـد منـابع انس    

بیشـتري در  تأثیرد انتوشود، میسازمان مربوط می
ــا حــذف   ــاهش ی ــدي ســالمتک اداري در ناکارآم
کـه عوامـل سـازمانی    هرچنـد سازمان داشته باشد 

ایـن  وانین اداري و... دردیگري همچون شفافیت ق
.)14و 13(مؤثرندزمینه 

ي کـه نقـش   اعنـوان پدیـده  فرهنگ سازمانی بـه 
و رویکردهاي مدیران رده باالي هاسیاستگرفته از 

عواملی است که نقش مهمی ازجملهسازمانی است 
در ادارات ناکارآمدي سـالمت در پیشگیري از بروز 

فرهنـگ  نسـبت  نظـران صـاحب دارد. هـا سازمانو 
ازمانی به سازمان را، همچون نسبت شخصـیت  ــس

گیـري  دانند که نقـش مهمـی در شـکل   به فرد می
ازآنجاکه.)16و 15(رفتار (فردي و سازمانی) دارد

اداري (و انواع دیگر آن همچون ناکارآمدي سالمت
توانـد  اقتصادي، سیاسی و...) میناکارآمدي سالمت

ــأثیر ــ ت ــت توس ــر روي حرک ــادي ب ــه ـزی عه جامع
ـبگــذارد و بنابر اهمیتـی کـه فرهنـگ سـازمانی      

از کنندهپیشگیريعوامل ترینمهمعنوان یکی از به
، ایـن  )17(داردـاداري  ناکارآمـدي سـالمت  بروز 

تـالش دارد تـا بـا برجسـته نمـودن نقـش       مطالعه 

فرهنگ سازمانی مطلوب، زمینه مناسـبی را بـراي   
درهـا دانشگاهو هاسازمانافزایش شناخت مدیران 

اي نامطلوب بـه نـام   پیشگیري از بروز پدیدهجهت
هـدف از  .اداري بـه وجـود آورد  ناکارآمدي سالمت

انجام پژوهش یافتن پاسخ به این پرسش است کـه  
فرهنگ سازمان تا چه حـدي و از چـه ابعـادي بـر     

بگذارد؟ در تأثیرتواند اداري میناکارآمدي سالمت
اداري ناکارآمدي سـالمت این ارتباط ابعاد مختلف 

هافستده مورد بررســی قرار گرفتـه  هايدیدگاهاز 
و ابعاد گوناگونی مانند فاصله قدرت، ابهـام گرایـی،   

گرایی را مورد بررسی قرار خواهد و گروهساالريزن
.داد

کارروش
وع تحقیق نو انجام شد 90این پژوهش در سال 

جامعه آمـاري ایـن   بوده است.توصیفی ـ پیمایشی 
سرپرسـتان و کارشناسـان ارشـد   ،تحقیق مـدیران 

هـا آنکـه تعـداد   بـود مرکز بهداشت درمان المرد
ــر 3274 ــود.نفـ ــر، از روش بـ ــق حاضـ در تحقیـ
بنـدي سـاده اسـتفاده    گیري تصادفی و طبقهنمونه

فرمـول زیـر   گردیده و حجم نمونـه بـا اسـتفاده از    
در اعـداد جایگـذاري بـا  ).18گـردد ( محاسبه مـی 
289گیري تعداد افراد نمونـه آمـاري   فرمول نمونه

نفرسرپرسـتان  89آیـد (مـدیران   نفر به دست مـی 
بنـابراین  ؛ نفـر) 100و کارشناسان ارشـد  نفر100

139تعداد توزیع گردید که نامهپرسش289تعداد 
(جدول شدآوريجمعپاسخ داده شده نامهپرسش

1.(
. . .

. .
2

2 2

aN Z p q2n a(N –1).d +Z p q2

nحجم نمونه آماري :،N حجم جامعه آماري که :
: معادل سطح a.باشدمینفر 3274در این تحقیق 

در نظـر  1/0کـه در ایـن پـژوهش    باشـد خطا مـی 
0.1گرفته شده است. در نتیجه 

2Z  در جدول برابـر
: بـه ترتیـب بیـانگر نسـبت     qو p.باشدمی645/1

باشـند. در ایـن   شکست در پژوهش مـی موفقیت و
اي لیکـرت  گزینـه 5پژوهش واریانس بـراي طیـف   

: خطاي معیار برآورد بـوده و برابـر   dاست.667/0
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باشند.می1/0
اسـتفاده  نامـه پرسـش از هادادهآوريجمعبراي 

ــه  ــراي تهی ابتــدا متغیرهــاي نامــهپرســششــد. ب
هـا آنازهرکـدام شده و بـراي  ها شناساییفرضیه

هایی در نظر گرفتـه شـد. اطالعـات مـورد     شاخص
اســتفاده از منــابع علمــی معتبــر و اعمــال نظــرات 
اساتید ارجمند راهنما و مشـاور گـردآوري گردیـد.    

هاي تعیین شده، اقدام بـه  سپس بر مبناي شاخص
مربوط سؤاالتطراحی سؤاالت گردید. نحوه توزیع 

،درواقـع باشـد.  مـی 2به هر فرضیه، طبـق جـدول   
سؤال تشکیل شـده  25این پژوهش از نامهپرسش

بـه تفکیـک آورده شـده و نشـان     2که در جـدول 
از متغیرهـا  یـک کدامدهد هر یک از سؤاالت به می

در این تحقیق از طیـف  چنینباشند. هممربوط می
هـاي (خیلـی زیـاد،    اي با گزینـه لیکرت پنج گزینه

.زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) استفاده شده است
دست آمـده کـه   ه بر اساس فرمول آلفاي کرونباخ ب

محاسـبه گردیـد، مقـدار    SPSSافـزار  به کمک نرم
ــار  ــریب اعتب ــه  8/95ض ــد ک ــبه ش ــد محاس درص

باشـد.  مـی نامـه پرسشپایایی مناسب دهندهنشان
شوند: هاي این پژوهش به دو دسته تقسیم میداده

هایی است کـه مشخصـه عمـومی و    دسته اول داده
گیـرد؛ از قبیـل   شناختی افراد را در برمـی جمعیت 

هـاي  کـاري داده سابقهجنست، تأهل، تحصیالت و 
مذکور در بخش آمار توصیفی مـورد بررسـی قـرار    

هایی است که از طریق گیرند. دسته دیگر، دادهمی
فرهنگ سازمانی تأثیربه بررسی نامهپرسشتوزیع 

پرداخته است که ایـن ناکارآمدي سالمت اداريبر
ها جهت آزمون فرضیات پـژوهش و در بخـش   داده

آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیـل آمـاري قـرار    
و بررسی روایـی  نامهپرسشگیرند. پس از تهیه می

دانشـگاه براي بخش ستاد نامهپرسشو پایایی آن، 
289آمـاري ( ارسال شد. با توجه به تعـداد نمونـه   

)89(نبندي مدیراتفاوت در طبقهچنیننفر) و هم
ــد  ــان ارش ــتان) 100(کارشناس )، 100(و سرپرس

هـاي نامـه پرسـش از بین .ارسال گردیدنامهپرسش
تکمیـل شـده کـه    نامـه پرسش139ارسالی تعداد 

عدد به وسیله 35،عدد به وسیله مدیران41تعداد 
کارشناسـان ارشـد   وسیلهه بعدد63سرپرستان و 
شـد. تکمیل گردیده بود عـودت داده  علوم پزشکی

ها، مرحله تحلیل شـروع  نامهپرسشپس از دریافت 
هاي دریافـت شـده   نامهپرسشگردید. بدین منظور 

گذاري گردید. ابتدا مشخصـات  بندي و شمارهدسته
استخراج گردید و از آمار نامهپرسشدموگرافی هر 

ات جمعیـت شـناختی   توصیفی براي نمایش اطالع
رآینـد  بعدي در تحقیـق، ف گام.استفاده شده است

. بـدین  بودها آزمون فرضیات، تحلیل و تفسیر داده
تـرین مهمگردید.منظور از آمار استنباطی استفاده 

آزمون آماري که در پژوهش حاضر بـراي تجزیـه و   
تـک  T-test، آزمـون شـد هـا اسـتفاده   تحلیل داده

ــه اي و آزمونــک ضــریب همبســتگی پیرســن  نمون
افـزار نرمبود و همچنین از اسمیرنف-وکلوموگرف

SPSSتجزیـه و تحلیـل اطالعـات مـورد     منظوربه
قرار گرفت.برداريبهره

نامه هاي پاسخ داده شدهتعداد پرسش-1جدول 
شدهپاسخ دادهتوزیع شده            نامه هاپرسش

8941مدیران
10035سرپرستان

10063کارشناسان ارشد
289139جمع

نامه با متغیرهاي تحقیقرابطه سؤاالت پرسش-2جدول 
سؤاالتمتغیرها

1- 9مرد ساالري
10-14جمع گرایی

15-19اجتناب از عدم اطمینان
20-25فاصله قدرت

26-35ناکارآمدي سالمت اداري



و همکاریهاشماحمددیس

1396http://rjms.iums.ac.irذرآ، 162، شماره 24دوره پزشکی رازيعلوم مجله

4

هایافته
نامـه پرسـش 139آوري شـده از  هاي جمـع داده

از بخـش سـتاد   ي دموگرافیـک  هـا دادهمربوط بـه  
با استفاده از فنون آمار توصـیفی همچـون   دانشگاه

هــاي مرکــزي تفســیرجــداول فراوانــی و شــاخص
میزان تحصیالت به سه گروه کارشناسی، .دگردیدن

کارشناسی ارشد و دکتـرا تقسـیم شـد کـه طبـق      
ــه ــایافت ــته   ه ــه در دس ــم نمون ــراد حج ــتر اف بیش

درصـد را بـه خـود    9/48کارشناسی قرار دارند که 
گومیزان افراد متأهـل کـه پاسـخ   اختصاص دادند.

درصد را به خـود  8/69اند بیشتر بوده است و بوده
ند. در توزیع آمـاري بخـش آقایـان    ااختصاص داده

درصــد را بــه خــود اختصــاص داد و درصــد 9/53
درصد بوده است.1/46ها فراوانی خانم

درصـدد کهازآنجایی،در بخش تحلیل استنباطی
عوامل در نظـر گرفتـه   تأثیریا عدم تأثیرتشخیص 

هـا از توزیـع نرمـال پیـروي     شده هسـتیم و نمونـه  
) Tن یک جامعه (آزمـون  کنند از آزمون میانگیمی

صورت کـه فرضـی دربـاره    استفاده شده است بدین
شـود.  صورت فرض صفر بیان میمیانگین جامعه به

مـوردنظر پس با استفاده از نمونه انتخابی از جامعه 
و محاسبه میانگین و واریانس نمونه آماري آزمـون  

T تشکیل و با مقایسهt   بحرانی فرض صـفر مـورد
یرد.گآزمون قرار می

: جامعه رویکرد مردساالرانه دارد 1آزمون فرضیه 
یا زن ساالرانه؟

نامـه پرسشکه از طیف لیکرت در با توجه به این
5تـا  1استفاده شده است با در نظر گرفتن امتیاز 

هاي کامالً مخـالفم، مخـالفم،   به ترتیب براي پاسخ
را در نظر 3نظرم، موافقم، کامالً موافقم میانگین بی
مقـدار آمـاره آزمـون    کهاینبا توجه به شد.تهگرف

بزرگ است و از طرفـی  645/1جدول tاز 991/2
کـه از میـزان   باشـد مـی 003/0برابر بـا  sigمقدار 

درصد کمتر است 05/0خطاي در نظر گرفته شده 
H1رد شـده و فـرض   H0توان گفت کـه فـرض   می

با توجه بـه نظـرات   دیگرعبارتبهشود پذیرفته می
ن جامعـه رویکـرد مردسـاالرانه دارد   دهنـدگا پاسخ

).4و 3(جداول 
گرایـی دارد  جامعه رویکرد گروه:2آزمون فرضیه 

با توجه به اینکه مقدار آمـاره آزمـون   ؟ یا فردگرایی
ــزرگ645/1جــدول tاز 345/14 ــر اســت و از ب ت

که از میـزان  باشدبا صفر میبرابرsigطرفی مقدار 
درصد کمتر است 05/0خطاي در نظر گرفته شده 

H1رد شده و فرض H0توان گفت که فرض که می

مردساالريهاي مربوط به متغیر زن ساالري در مقابل آماره-3جدول 
خطاي استاندار میانگینانحراف معیارمیانگینحجم نمونه

1391958/377207/006549/0

براي متغیر زن ساالري در مقابل مردساالريtآزمون -4جدول 
3ارزش آزمون =

درصد95فاصله اطمینان میانگین با اطمینان تفاوت میانگینسطح معناداريدرجه آزاديتعداد آماره آزمون
دامنه پائیندامنه باال

991/2138003/019584/03253/00664/0

گرایی (در مقابل فردگرایی)هاي مربوط به متغیر گروهآماره-5جدول
خطاي استاندارد میانگینانحراف معیارمیانگینحجم نمونه

1398921/373318/006219/0

گرایی (در مقابل فردگرایی)براي متغیر گروهtآزمون -6جدول
3ارزش آزمون =

درصد95فاصله اطمینان میانگین با اطمینان تفاوت میانگینسطح معناداريدرجه آزاديتعداد آماره آزمون
دامنه پائیندامنه باال

345/14138000/089209/00150/17691/0
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با توجه بـه نظـرات   دیگرعبارتبهشود پذیرفته می
گرایـی حـاکم اسـت   ندگان رویکـرد جمـع  دهپاسخ

).6و 5(جداول 
گرایی و یا اجتناب رویکرد ابهام:3آزمون فرضیه 

کـه مقـدار   با توجه به ایـن از عدم ابهام وجود دارد.
تـر  بـزرگ 645/1جدول tاز 995/15آماره آزمون 

که باشدبرابر با صفر میsigاست و از طرفی مقدار 
درصـد  05/0از میزان خطاي در نظر گرفته شـده  

رد شـده  H0توان گفت که فرض که کمتر است می
بـا  دیگـر عبـارت بـه ؛ وشودپذیرفته میH1رض و ف

دهندگان رویکرد عـدم ابهـام   توجه به نظرات پاسخ
.)8و 7(جداول باشدمطرح می

توزیع عادالنه قدرت در جامعه.:4آزمون فرضیه 
tاز -376/3که مقدار آماره آزمـون  با توجه به این

sigاست و از طرفی مقدار ترکوچک645/1جدول 

که از میزان خطاي در نظـر گرفتـه   001/0برابر با 
تـوان گفـت کـه    درصد کمتر است مـی 05/0شده 

پذیرفتـه  H1شود و فرض پذیرفته میH0فرض که 
بـا توجـه بـه نظـرات     دیگـر عبـارت بـه شـود و  نمی

دهندگان حکایت از توزیع عادالنه قدرت استپاسخ
.)10و 9(جداول 

ر سـازمان  : فرهنـگ سـازمانی د  5آزمون فرضیه 

مقـدار آمـاره آزمـون    کهبا توجه به اینحاکم است.
بزرگ است و از طرفی 645/1جدول tاز 714/11

باشد که از میزان خطاي میبرابر با صفرsigمقدار 
توان گفـت  کمتر است می05/0در نظر گرفته شد 

پذیرفتـه  H1رد شـد و فـرض   H0که فـرض کـه   
ظــرات بــا توجــه بــه ندیگــرعبــارتبــهشــود و مــی

د دگان فرهنگ سـازمانی قـوي وجـود دار   دهنپاسخ
.)12و 11(جداول 

آزمـون کلمـوگرف ـ اسـمیرنف بـراي آزمـون       از 
با توجه بـه اینکـه میـزان    .شدنرمال بودن استفاده 

sig 05/0از مقـادیر بـاال کمتـر از    هرکدامکه اگر
هـا  ست کـه توزیـع شـاخص   اآندهندهنشانباشد 

از تـر بـزرگ sigباشد. ولـی اگـر میـزان    نرمال نمی
کــه توزیــع ایــن اســتدهنــدهنشــانباشــد 05/0

باشد و با توجه به جدول شـماره  شاخص نرمال می
گرایـی کمتـر از   مقادیر مربـوط بـه ابهـام   فقط13
باشد که توزیع شـاخص در ایـن قسـمت    می05/0

باشد.نرمال میهاباشد ولی بقیه شاخصنرمال نمی
جهــت آزمــون فرضــیات زیــر از آزمــون پیرســن 

استفاده شد.
ــین 1هیفرضــآزمــون  ــل ســاالريزن: ب (در مقاب

ــدي ســالمت اداريمردســاالري) و  رابطــه ناکارآم
اداريناکارآمدي سالمتگرایی و هاي مربوط به متغیر ابهامآماره-7جدول 

خطاي استاندارد میانگینانحراف معیارمیانگینحجم نمونه
1392647/493226/007907/0

اداريناکارآمدي سالمتگرایی و براي متغیر ابهامtآزمون -8جدول 
3ارزش آزمون =

درصد95فاصله اطمینان میانگین با اطمینان تفاوت میانگینسطح معناداريآزاديدرجه تعداد آماره آزمون
دامنه پائیندامنه باال

995/15138000/026475/14211/11084/1

اداريناکارآمدي سالمتهاي مربوط به متغیر فاصله قدرت و آماره-9جدول 
استاندارد میانگینخطاي انحراف معیارمیانگینحجم نمونه

1398249/261133/005185/0

اداريناکارآمدي سالمتبراي متغیر فاصله قدرت و tآزمون - 10جدول 
3ارزش آزمون =

درصد95فاصله اطمینان میانگین با اطمینان تفاوت میانگینسطح معناداريدرجه آزاديتعداد آماره آزمون
دامنه پائیندامنه باال

376/3 -138001/017506/0-0725/0-2776/0-
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وجود دارد.
50/0برابـر اسـت بـا    sigبا توجه به اینکه میزان 

پذیرفتـه  H0و فـرض  باشـد 05/0از تـر زرگبکه 
بـا  دیگـر عبارتبه؛ شودرد میH1شود و فرض می

سـاالري زنوجـود  دهنـدگان پاسختوجه به نظرات 
ناکارآمدي سـالمت  الري) تأثیر بر (در مقابل مردسا

.ندارداداري

گرایـی (در مقابـل   : بـین گـروه  2آزمون فرضـیه  
اداري رابطه وجود ناکارآمدي سالمتفردگرایی) و 

دارد.
010/0برابر است بـا  sigبا توجه به اینکه میزان 

رد H0باشد، پس فـرض  می05/0از ترکوچککه 
دیگـر عبارتبه؛ گرددتأیید میH1شود و فرض می

گرایـی  دهندگان بین گـروه با توجه به نظرات پاسخ
اداري ناکارآمـدي سـالمت  (در مقابل فردگرایی) و

رابطه معناداري وجود دارد و این رابطه با توجه بـه  
اسـت و بـه   217/0مبسـتگی کـه   میزان ضـریب ه 

باشد و هر چه کـه مقـدار   میترنزدیکسمت صفر 
باشـد  تـر نزدیـک ضریب همبستگی به سمت صفر 

کـه  کنـد  میزان جزعـی بـودن رابطـه را بیـان مـی     
ست که رابطه جزعـی در جامعـه   اایندهندهنشان

.وجود دارد

ناکارآمـدي  : بین ابهام گرایـی و  3آزمون فرضیه 
رابطه وجود دارد.هاسازمانر اداري دسالمت

028/0برابر است بـا  sigبا توجه به اینکه میزان 
رد H0باشــد فــرض مــی05/0از تــرکوچــککــه 
گرایـی و  گردد. بین ابهامپذیرفته میH1شود و می

ــالمت اداري  ــدي س ــر    ناکارآم ــه نظ ــه ب ــا توج ب
دهنـدگان رابطـه معنـاداري وجـود دارد و بـا      پاسخ

اسـت  186/0یب همبستگی که توجه به میزان ضر
باشد و میزان جزعـی  میترنزدیکو به سمت صفر 

.کندبودن رابطه را بیان می

ناکارآمـدي  : بین فاصله قدرت و 4هیفرضآزمون 
اداري رابطه وجود دارد.سالمت

207/0برابر است بـا  sigبا توجه به اینکه میزان 
H0باشــد پــس فــرض مــی05/0از تــربــزرگکـه  

یعنـی  ،شـود رد مـی H1شود و فـرض  پذیرفته می
اداري ناکارآمدي سالمتاینکه بین فاصله قدرت و 

.رابطه وجود نداردهاسازماندر 

: بــین فرهنــگ ســازمان و   5آزمــون فرضــیه  
رابطه وجود هاسازماناداري در ناکارآمدي سالمت

دارد.
باشـد کـه   مـی sig0001/0با توجـه بـه اینکـه    

رد H0باشـد پـس فـرض    مـی 05/0از تـر کوچک
شـود و از طرفـی   پذیرفته مـی H1شود و فرض می

باشـد کـه   + مـی 1مقدار عددي ضریب همبستگی، 
رابطــه بســیار قــوي بــین فرهنــگ و دهنــدهنشــان

باشد.اداري میناکارآمدي سالمت

گیرينتیجهو ث بح
در این تحقیق که بـه موضـوع بررسـی فرهنـگ     

و تـأثیرات  المـرد مرکز بهداشت و درمان سازمانی 
اداري پرداخته شد نتـایج  ناکارآمدي سالمتآن بر 

،سـاالرانه مردمهاي حاصله حکایت از وجود فرهنگ
(جمع) گرایی، ابهـام (تردیـد) گریـزي در    سرگروه

داردین یپـا سطوح باال و فاصله قدرت در سـطحی  
اداري موجــود در ناکارآمــدي ســالمت کــه بــا  

ودند.همراه گردیده بهاسازمان
جویی مردساالر جسارت و رضایتهايسازماندر 

هاي و توجه به مادیات در غالب درآمدها و موقعیت
ارتقاء شغلی به همراه مزایاي آن معیارهاي متداول 

ابعاد شناخته شدن بـه  .گردندسازمان محسوب می

اداريناکارآمدي سالمتهاي مربوط به متغیر فرهنگ سازمانی و آماره- 11جدول 
خطاي استاندارد میانگینانحراف معیارمیانگینحجم نمونه

1393994/340195/003409/0

اداريناکارآمدي سالمتبراي متغیر مربوط به فرهنگ سازمان و tآزمون - 12جدول 
3ارزش آزمون =

درصد95فاصله اطمینان میانگین با اطمینان تفاوت میانگینسطح معناداريدرجه آزاديتعداد آماره آزمون
دامنه پائیندامنه باال

714/11138000/039938/04668/03320/0
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وسیله دیگران، پیشرفت و هماورد طلبـی از دیگـر   
ت توجـه بـه   اسـ هـایی سازمانهاي چنین خصیصه

کارکنان به هویت خود در رابطه با دیگران، عالئـق  
هــاي خــانوادگی، گروهــی و جنــاحی و همبســتگی

هايسازمانهاي کارکنان در بسیار زیاد از مشخصه
.)20و 19(مورد بررسی بودند

فرهنگ ابهام (تردید) گریزي بـه میـزان نگرانـی    
اعضاء سازمان از وضـعیت و موقعیـت ناشـناخته و    

ــامطمئ ــد  ن ــی و تهدی ــاس نگران ــه در آن احس ن ک
وضـعیتی کـه کارکنـان    ،نمایـد کنند اشاره مـی می

ــی  ــاب از آن م ــعی در اجتن ــین  س ــد. در چن نماین
فاقد قوانین و مقررات واضح و روشـن  هاییسازمان

بود. دست و پاگریزي و حتی متناقض بودن قوانین 
هاي ذاتی ایـن  ها جزو خصلتنامهو مقررات و آئین

هـاي نظـام وجـود  اسـت. درآمـد  هـاي سازماننوع 
، تـر ختسـ سـازمانی  مراتـب سلسـله غیرمتمرکـز و  

عنــوان مشــاوران مــدیریت پــذیرش زیردســتان بــه
، خصوصیت فقدان فاصله زیـاد قـدرت   دهندهنشان
.)21-23(است

خـودرو ایراناداري موجود در ناکارآمدي سالمت
ناشی از فرهنگ سـازمانی مبتنـی بـر مردسـاالري     
گروه (جمع) گرایی، ابهام (تردید) گریزي و فاصـله  

بوده است. کلیه عوامل فـوق و آثـاري   ین یپاقدرت 
سـت یـا   اهـا سازمانگونهاینکه خصوصیات خاص 

هـاي گونـاگون حاصـل    نتایج فـوق از طریـق روش  
گردیده و این دلیل قابلیت اطمینان خاص خـود را  

پیشنهادات زیـر بـا توجـه بـه نتـایج      باشد.ارا مید
:شودمیمطالعه ارائه 

هــازناي بــراي داشــتن مســیر ترقــی حرفــه
اداري ناکارآمــدي ســالمتتوانــد در کــاهشمــی

تأثیرگذار باشد.
شود که براي زنان شـرایطی فـراهم   تأکید می

شود تـا در ارتقـاء و شناسـایی خـود در کارشـان      
مصرتر باشند.

ــت ــتفاده  در پس ــان اس ــدیریتی از زن ــاي م ه
شود.بیشتري
غیررسمی طوربهشود که مدیران پیشنهاد می

(در خارج از محیط کار) با کارکنان خـود ارتبـاط   
ایجاد نکنند.

   استانداردهاي کاري در محـیط اداري برقـرار

شود.
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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


