مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دهم ،شماره ،1بهار 89

شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی مطلوب در دانشگاه های علوم پزشکی

امین باقری کراچی* :عضو هیئت علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
علیرضا قاسمی زاد  :عضو هیئت علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران.

چكیده :هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی مطلوب در دانشگاه های علوم پزشکی
بود .این پژوهش ،به روش آمیخته انجام شد .در ابتدا روش تحلیل محتوا کیفی برای شناسایی مؤلفه های
فرهنگ سازمانی استفاده ،و بر مبنای آن مرحله کمی تحقیق انجام گردید .جامعه تحقیق در بخش کمی
اعضای اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی فارس بود که  151نفر از آن ها به روش نمونه گیری
طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .در بخش کیفی نیز به روش نمونه گیری هدفمند 15نفر برای انجام
مصاحبه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری اطالعات در بخش کمی ،پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب
پایایی آن به روش آلفای کرانباخ 0/98بدست آمد و اعتبار محتوایی آن نیز با نظر خواهی از متخصصان تایید
شد .یافته های تحقیق نشان داد که تفکر و نواندیشی ،مشتری محوری ،روحیه کار تیمی ،مسئولیت پذیری،
قداست کار و کسب دانش بنیان ،تعامل و شراکت ،مؤلفه های فرهنگ سازمانی مطلوب در دانشگاه ها هستند ،
میانگین نظر پاسخگویان در خصوص بکارگیری این  6مؤلفه در دانشگاه های علوم پزشکی در حد متوسط
است .دانشگاه های علوم پزشکی بایستی نسبت به انطباق فرهنگ سازمانی خود با این این مؤلفه ها اقدام
نمایند.
واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی  ،دانشگاه ،آموزش پزشکی.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیئت علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.

Email: bagherikerachi@gmail.com
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سازمانی همچنین تصمیم ها ،عملیات ها و ارتباطات را

مقدمه
جهان در حال تغییر و تحول است .سازمان ها قبل از

مشخص می کند .فرهنگ سازمانی در دانشگاه ها در

اینکه قربانی تغییرات بشوند ،می توانند در ایجاد تغییرات

کیفیت ارایه خدمات و میزان رضایت دانشجویان از

مطلوب نقش ایفا کنند و به صورت فراکنشی ،تغییرات

دانشگاه ،توانمند سازی روانشناختی کارکنان دانشگاه یک

مطلوب را برای آینده ایجاد کنند .از طرف دیگر55 ،درصد

نقش کلیدی دارد(شهزادی و همکاران  ،1015آپرتی و

تغییرات برنامه ریزی شده در سازمان ها ،منجمله دانشگاه

چتری  ،1012شاه  ،1018عشقی و همکاران ،1012

ها ،با شکست مواجه شده است که بی توجهی به فرهنگ

رحیم  1011سوتیروفسکی  )1012و نقش ارتباط برقرار

سازمانی متداولترین دلیل برای این ناکامی ها عنوان شده

کننده ،بین افراد درون دانشگاه بازی می کند (بارتل

است .در واقع ناتوانی در تغییرات فرهنگ سازمانی سایر

 .)1008فرهنگ سازمانی رفتار کارکنان را شکل می دهد،

تغییرات سازمانی در حال انجام را تحت تاثیر قرار داده

باعث تسهیل رفتار استراتژیک می شود ،به اعضای سازمان

است(کامرون و کویین  .)1011پژوهش های متعدد نشان

کمک می کند در وهله نخست احساس هویت داشته

می دهد که فرهنگ سازمانی مناسب و مدیریت صحیح

باشند ،و درک کنند که به یک اجتماع سازمانی که دارای

آن باعث ارتقای عملکرد سازمان(جاکوبز و همکاران

ارزش ها و باورهای معینی هستند ،تعلق دارند و در وهله

 ،)1018مدیریت دانش(ویوارا  ،)1018افزایش رضایت

دوم آنها یک حس تعهد نسبت به چیزی فراتر از سود پیدا

شغلی(تانگ ،تاک و وانگ  ،)1015بهبود و تعهد

می کنند .در مورد فرهنگ سازمانی تعاریف متعددی انجام

کارکنان(مسنر  ،)1018تعادل کار و زندگی( لستر،)1018

شده است و تعریفی که مورد پذیرش همگان باشد وجود

رضایت مشتری(آپرتی و چتری ،1012شاه ،1018عشقی

ندارد .طبق نظر لیو و همکاران( )1010فرهنگ سازمانی

و همکاران  ،1012رحیم  )1011و نوآوری (پوشگنز ،بوش

مجموعه ای از پیش فرض ها ،ارزش ها و اعتقادات

و بالکین  ) 1018می شود .ساخریکار و دیشمیخ()1012

مشترک است که باعث می شوند کارکنان نحوه عمل و

در مطالعه ای به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارکنان

انجام وظیفه را دریابند .موریس فرهنگ سازمانی را

پرداخته و با مروری اجمالی بر ادبیات این حوزه نتیجه

اعتقادات نسبتا ثابت ،ارزش ها و ادراکات مشترک که

گرفتند که فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی ،رضایت

توسط اعضای سازمان حفظ می شود ،تعریف می

شغلی ،عملکرد و بهره وری کارکنان تاثیر می گذارد.

کنند(گری  .)1005وجود تعاریف متعدد و نبود یک

فرهنگ سازمانی در دانشگاه ها به اعضای دانشگاه هویت

تعریف مشترک از فرهنگ سازمانی و ابعاد و مؤلفه های

می دهد ،اعضا را دارای هویت سازمانی مشترک می کند،

آن  ،مؤید نیاز به شناخت ابعاد و مؤلفه های فرهنگ

باورها و ارزش های بزرگی به آن ها القا می کند ،اعضا را

سازمانی در زمینه بومی است .بنابراین این تحقیق به

به گونه ای متحد و یکپارچه می کند ،شیوه رفتار و برقرار

دنبال این است ،با توجه به لزوم شناخت ابعاد و مؤلفه

کردن ارتباط اعضا را مشخص می کند  ،شیوه تخصیص و

های فرهنگ سازمانی در زمینه بومی با مصاحبه

اعمال قدرت را مشخص می کند ،در آن ها نسبت به

بامتخصصان ،و بررسی اسناد و ادبیات تحقیق مؤلفه های

باورها و ارزش ها دانشگاه تعهد ایجاد می کند و به

فرهنگ سازمانی مطلوب در دانشگاه های ایران

را

دانشگاه کمک می کند تا خود را با محیط خارجی سازگار

شناسایی و وضعیت موجود مؤلفه های فرهنگ سازمانی

کنند .تیرنی( )1009معتقد است فرهنگ سازمانی

مطلوب را در دانشگاه های علوم پزشکی مورد بررسی قرار

مشخص می کند که چه کاری انجام شود ،چگونه آن کار

دهد.

انجام شود و چه کسی آن کار را انجام دهد .فرهنگ
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استفاده گردید .برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ،از

روش کار
این پژوهش ،یک پژوهش آمیخته است .در بخش

چند تن از متخصصان که تجربه  ،مقاله یا کتاب در زمینه

کیفی به شیوه ی تحلیل محتوا  ،مؤلفه فرهنگ سازمانی

مدیریت سالمت داشتند  ،خواسته شد که نظرات خود را

در دانشگاه ها شناسایی ،و بر مبنای آن ابزار الزم برای

در مورد محتوا پرسشنامه اعالم نمایند و بر اساس نظرات

بخش کمی که یک پرسشنامه محقق ساخته است ،تهیه

آنها نقایص پرسشنامه بر طرف گردید و آخرین اصالحات

گردید .بخش کمی این تحقیق به روش توصیفی-

در متن پرسشنامه به عمل آمد و شکل نهایی پرسشنامه

پیمایشی انجام گردید .جامعه آماری بخش کیفی  15نفر

مجددا در اختیار متخصصصان قرار گرفت که مورد تایید

متخصصان مدیریت آموزش عالی و مدیریت سالمت بود

متخصصان قرار گرفت .پایایی پرسشنامه توسط ضریب

و جامعه آماری بخش کمی همه اعضای هیئت علمی

آلفای کرانباخ برای مؤلفه تفکر و نواندیشی  ،0/95مؤلفه

دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس بود .جهت انتخاب

مشتری محوری  ، 0/95مؤلفه ساختار و روحیه کار تیمی

نم ونه در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و

 ،0/58مؤلفه مسئولیت پذیری  ،0/95مؤلفه فرهنگ کار

شاخص اشباع نظری استفاده گردید .و نمونه گیری و گرد

کسب دانش بنیان ،0/55و مؤلفه شراکت و تعامل

آوری اطالعات تا زمانی ادامه پیدا کرد ،که پژوهشگر

0/81بدست آمد.

دریافت که داده های دریافتی تکراری هستند و به داده

یافته ها

های بیشتری نخواهد رسید .در بخش کمی از روش نمونه

برای شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی مطلوب،

گیری طبقه ای استفاده گردید و از تعداد  151نفر از

متن مصاحبه با متخصصان مورد تحلیل محتوای کیفی

اعضای هیئت علمی به روش نمونه گیری طبقه ای و از

قرار گرفت .در مرحله نخست تحلیل محتوای یعنی کد

طریق پرسشنامه محقق ساخته داده های الزم جمع آوری

گذاری باز  ،مصاحبه ها جهت استخراج مفاهیم اولیه

گردید .در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از

کدگذاری شدند و در مجموع 152مفهوم بدست آمد .در

و در بخش کمی از یک

مرحله دوم یعنی مرحله کد گذاری محوری ،مفاهیم

پرسشنامه محقق ساخته(که بر مبنای نتایج بدست آمده

استخراج شده در مرحله اول( کد گذاری باز ) بر حسب

در مرحله کیفی طراحی شد) استفاده گردید .الزم به

تشابهات معنایی در قالب  6مقوله عمده( فرهنگ تفکر و

ذکر است این پرسشنامه دارای 51سوال و  6خرده

نواندیشی ،فرهنگ مشتری محوری ،ساختا ر و روحیه کار

مقیاس فرهنگ تفکر و نواندیشی (گویه های های  8تا

فرهنگ مسئولیت پذیری ،فرهنگ کار و کسب

مصاحبه و تحلیل اسناد،

 ،)10فرهنگ مشتری محوری

تیمی،

(گویه های  1تا ،)9

دانش بنیان ،فرهنگ شراکت و تعامل ) طبقه بندی

ساختار و روحیه کار تیمی (گویه های  11تا ، )19

گردید که این  6مقوله به عنوان مؤلفه های فرهنگ

فرهنگ مسئولیت پذیری (گویه های  25تا  ،)51فرهنگ

سازمانی مطلوب در دانشگاه ها در نظر گرفته شدند.

کار و کسب دانش بنیان ( گویه های  20تا  ) 26و

میانگین نمرات نظرات اعضای هیئت علمی در خصوص

فرهنگ شراکت و تعامل (گویه های  18تا  ) 88است که

میزان نیاز به فرهنگ تفکر و نواندیشی ،2/62فرهنگ

بر روی یک طیف پنج

مشتری محوری ،2/55ساختا ر و روحیه کار تیمی،2/50

درجهای (بسیار زیاد = 5تا بسیار کم = )1نمره گذاری

فرهنگ مسئولیت پذیری ،2/56فرهنگ قداست کار و

شده است .دامنه نمرات از  51تا  160میباشد .برای

کسب دانش بنیان ،2/58فرهنگ تعامل و شراکت2/51بود

تعیین روایی این پرسشنامه  ،از روش روایی محتوایی و

(جدول .)1بنابراین از نظر هیئت علمی میزان نیاز به

برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ

مؤلفه های فرهنگ سازمانی استخراج شده در دانشگاه ها

در آن متغیر فرهنگ سازمانی
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بیشتر از از حد متوسط است .به منظور بررسی امکان

) . p>0/05بنابراین فرض صفر(برابری میانگین ها) رد می

تعمیم میانگین های حاصل به جامعه آماری از آزمون t

شود و می توان اذعان داشت که میزان نیاز باالتر از

استفاده شده است(جدول  t .)1های مشاهده شده نیز از

متوسط دانشگاه ها به مؤلفه های فرهنگ سازمانی

مقدار بحرانی جدول در سطح آلفای 0/05بزرگتر است (

استخراج شده ،معنادار است.

جدول .1مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان در خصوص میزان نیاز به مؤلفه های فرهنگ سازمانی در دانشگاه ها با میانگین فرضی 3
مؤلفه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

اختالف میانگین

t

P

فرهنگ تفکر و نواندیشی

151

6/46

1/16

151

1/46

14/33

0/000

فرهنگ مشتری محوری

151

6/55

1/31

151

1/55

16/12

0/000

فرهنگ شراکت

151

6/51

1/61

151

1/51

13/11

0/000

151

6/53

1/33

151

1/53

13/52

0/000

151

6/54

1/35

151

1/54

16/12

0/000

151

6/50

1/61

151

1/50

13/12

0/000

فرهنگ قداست کسب و
کار دانش بنیان
فرهنگ مسئولیت پذیری
ساختار و روحیه کار
تیمی

میانگین نمرات اعضای هیئت علمی در خصووص وضوعیت
موجود فرهنگ تفکر و نواندیشی در دانشوگاه  8/08و در
وضعیت مطلووب(میزان نیواز بوه ایون مؤلفوه) آن  2/62و
تفوواوت میووانگین وضووعیت موجووود و مطلوووب، -1/61
میانگین نمرات اعضای هیئت علمی در خصووص وضوعیت
موجود فرهنگ قداست کسب و کار دانش بنیوان  8/01و
در وضعیت مطلوب آن  2/56و تفاوت میوانگین وضوعیت
موجود و مطلوب ، -1/55میانگین نمورات اعضوای هیئوت
علمی در خصووص وضوعیت موجوود فرهنوگ مسوئولیت
پووذیری در دانشووگاه هووا  8/15و در وضووعیت مطلوووب آن
 2/62و تفاوت میانگین وضعیت موجوود و مطلووب،-1/21
میانگین نمرات اعضای هیئت علمی در خصووص وضوعیت
موجود فرهنگ مشتری محوری در دانشوگاه هوا  8/18و
در وضعیت مطلوب آن  2/56و تفاوت میوانگین وضوعیت
موجود و مطلوب ، -1/28میانگین نمورات اعضوای هیئوت
علمی در خصوص وضعیت موجود فرهنگ شراکت و تعامل
 1/95و در وضعیت مطلوب آن  2/51و تفاوت میانگین

وضعیت موجود و مطلوب ، -1/65میانگین نمرات اعضوای
هیئت علمی در خصووص وضوعیت موجوود فرهنوگ کوار
تیمووی  8/15و در وضووعیت مطلوووب آن  2/50و تفوواوت
میانگین وضعیت موجود و مطلوب -1/85اسوت(جدول .)1
بنا براین میانگین تطابق فرهنگ سوازمانی دانشوگاه هوای
علوم پزشکی با این مؤلفه ها در حد متوسوط موی باشود و
بین وضعیت موجود(فرهنوگ سوازمانی حواکم) و مطلووب
مؤلفووه هووای فرهنووگ سووازمانی در دانشووگاه هووای علوووم
پزشکی تفاوت معنی داری وجود دارد .به منظوور بررسوی
امکان تعمیم این تفاوت میانگین ها ،به جامعه آمواری از
آزمون  tاستفاده شده است t .مشاهده شده نیوز در موورد
همووه مؤلفووه هووا از مقوودار بحرانووی جوودول در سووطح
آلفای 0/05بزرگتر اسوت) .( p>0/05لوذا فورض صوفر بوه
معنی عدم تفاوت بین میانگین هوا در وضوعیت مطلووب و
موجود رد می شود و می توان اذعان داشت که میوانگین
تمام مؤلفه ها در وضعیت مطلوب بیشتر از میانگین آنوان
در وضعیت موجود می باشد(جدول .)1
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جدول: 1مقایسه نمرات اعضای هیئت علمی در خصوص وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مؤلفه های فرهنگ سازمانی

مؤلفه

وضعیت

میانگین

انحراف معیار

فرهنگ تفکر و نواندیشی

موجود

3/03

1/004

مطلوب

6/46

1/16

موجود

3/01

1/062

مطلوب

6/54

1/33

موجود

3/15

0/34

مطلوب

6/54

1/35

موجود

3/13

0/23

مطلوب

6/54

1/35

موجود

1/32

1/04

مطلوب

6/51

1/61

موجود

3/15

0/34

مطلوب

6/50

1/61

فرهنگ قداست کسب و کار دانش
بنیان

فرهنگ مسئولیت پذیری

فرهنگ مشتری محوری

فرهنگ شراکت و تعامل

ساختار و روحیه کار تیمی

تفاوت میانگین

-1/41

-1/55

-1/61

-1/63

-1/45

بحث و نتیجه گیری

-1/35

درجه

t

p

آزادی
151

151

151

151

151

151

-13/16

-11/12

-11/50

-11/15

-13/11

-10/42

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

تحقیقات خود به این امر اذعان کرده اند که فرهنگ در

نتایج تجزیه و تحلیل داده های کیفی (مصاحبه ها)

دانشگاه های علوم پزشکی بایستی به سمتی سوق پیدا

نشان داد که مؤلفه های فرهنگ سازمانی مطلوب در

کند که تغییر را به عنوان یک فرصت محسوب کند ،به

دانشگاه ها عبارتند از :فرهنگ قداست کار و کسب دانش

نظرات گوناگون احترام بگذارد ،خطرپذیری را تشویق می

فرهنگ تفکر و نواندیشی ،فرهنگ مشتری

کند ،به کار تیمی اهمیت دهد ،نظام جبران خدمت و

محوری ،ساختار و روحیه کار تیمی  ،فرهنگ مسئولیت

انگیزش مبتنی بر حل مسائل جامعه را تشویق کند ،

نتایج

پژوهش محوری را مهم بشمارد  ،تولید علم را مقدس

تجزیه و تحلیل نظرات اعضای هیئت علمی نشان داد که

بداند ،به نیروی انسانی به عنوان سرمایه نگاه کند نه

میزان نیاز به همه مؤلفه های فرهنگ سازمانی مطلوب (

هزینه .همچنین بایستی دانشگاه های علوم پزشکی

فرهنگ قداست کار و کسب دانش بنیان ،فرهنگ تفکر و

فرهنگ شراکت مهارت گرایی،

بنیان،

پذیری ،فرهنگ تعامل و شراکت .همچنین،

نواندیشی ،فرهنگ مشتری محوری،

طوری عمل کنند که

ساختار و روحیه کار

توانمندسازی منابع انسانی ،تعهد به تغییر ،چند صدایی،

تیمی  ،فرهنگ مسئولیت پذیری ،فرهنگ تعامل و

اعتماد ،نوآوری ،ابتکار ،هماهنگی و صداقت در آنان

شراکت) در دانشگاه ها بیشتر از از حد متوسط است.

نهادینه شود .یافته های دیگر تحقیق نشان داد میانگین

نتایج تحقیقات جاکوبز و همکاران ( ،)1018تانگ ،تاک و

تطابق فرهنگ سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی با این

وانگ(  ،)1015مسنر ( ،1018لستر ،)1018رضایت آپرتی

مؤلفه ها در حد متوسط می باشد و میانگین تمام مؤلفه

و چتری( ،)1012عشقی و همکاران ( ،) 1012رحیم

ها فرهنگ سازمانی در وضعیت مطلوب بیشتر از میانگین

(  )1011نیز مؤید این نتیجه است  .این محققان در

آنان در وضعیت موجود می باشد .این نتیجه با نتایج
تحقیق شهزادی و همکاران ( ،)1015آپرتی و چتری
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Chen, H 2010. The Role of

،)1012 ( عشقی و همکاران،)1018(  شاه،)1012(
) در یک راستا1012 ( ) سوتیروفسکی1011 (رحیم
 این محققان نیز در تحقیق خود به این نتیجه. است
رسیدند که در فرهنگ سازمانی در نهادهای مختلف تا
 می.رسیدن به وضعیت مطلوب خود فاصله زیادی دارند
توان نتیجه گرفت که که میزان نیاز دانشگاه ها به مؤلفه
های فرهنگ سازمانی مطلوب از نظر هیأت علمی دانشگاه
ها بیشتر از حد متوسط است و فرهنگ سازمانی حاکم بر
دانشگاه ها با فرهنگ سازمانی مطلوب تفاوت زیادی دارد
.که می تواند باعث اختالل در مدیریت دانشگاه ها شود
بنابراین مدیران دانشگاه ها باید توجه به این مؤلفه ها را
در اولویت قرار دهند و نسبت به اصالح نقاط ضعف
 بنابراین پیشنهاد می شود.فرهنگ سازمانی اقدام نمایند
مدیرا ن دانشگاه ها تولید دانش نو و ایده های نو مورد
 مشتری محوری را تشویق و،نیاز جامعه را تشویق کنند
 کارتیمی،ترجیحات جامعه و دانشجویان را در نظر بگیرند
 وظیفه شناسی و قانون مداری و، و مسئولیت پذیری
تفویض اختیار به گروه ها را ارج نهند و تعامل و شراکت
.با دیگر سازمان ها را ترویج نمایند
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Identifying the components of an optimal organizational culture in
medical universities
Amin Bagheri Kerachi: Faculty member, Education group, Farhangian University,

Tehran, Iran.
Alireza Ghasemizad: Faculty member, Educational administration group, Kazerun

branch, Islamic azad university, Kazerun, Iran.

Abstract: The aim of the current research was to Identification of an optimal
Organizational Culture Components in Medical Sciences Universities. The methods of
this study was mixed method research. At first, a qualitative content analysis method
was used to identify the components of an optimal organizational culture and based on
that, a quantitative study was carried out. The statistical population in the quantitative
part were all faculty members of Fars University of medical sciences, the sample
consist of 152 faculty members who were selected through stratified sampling. In the
qualitative part, 25 members were selected using purposive sampling. Researcher
made questionnaire was used to collect the data quantitative. The reliability of the
questionnaire was estimated through Cronbach's alpha coefficient .83, its content
validity was also confirmed by expert comments. Findings of research showed that
thinking and innovation, customer orientation, structure and teamwork spirit,
accountability, knowledge-based acquisition, interaction and partnership are the
components of optimal organizational culture in universities, the average of
respondents' opinion about using these six components in medical universities is
moderate. Universities of medical science have to adapt their organizational culture to
these components.

Keywords: Organizational Culture ,university, medical education.
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