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Abstract 
Introduction: Development of human resources and increase of productivity as a necessity are 
considered as one of the main goals of organizations. On the other hand, it has a special place in 
the new attitude towards organizations, organizational culture and management and 
organizational culture can be linked to organizational efficiency. To this end, this study aimed to 
investigate the relationship between organizational culture and human resource effects from the 
viewpoint of staff in hospitals in Mashhad in 1396. 
Methods: The present study was conducted on a descriptive, practical and descriptive approach, 
which was conducted in Mashhad University of Medical Sciences in 1396. In this study, according 
to the Morgan table, a sample of 385 people was surveyed and with using standard questionnaire 
of culture (Denison, 2001) and Productivity Efficiency Questionnaire (Rehhani et al., 1396), the 
relationship between organizational culture and human resource effects in hospitals of Mashhad 
University of Medical Sciences has been investigated. 
Results: In this research, there is a significant relationship between organizational culture and 
productivity effects. In general, if organizational culture is higher, the productivity effects of the 
organization increase. 
Conclusions: The findings from previous research are somehow consistent with the results of 
this research, although most of these studies have pointed to the relationship between culture and 
organizational productivity. Based on the results of the research, hospital managers can have an 
effective role in raising the efficiency of human resources by emphasizing organizational culture. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
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 کیدهچ

و از طرف دیگر  شودها تلقی میوری به عنوان یک ضرورت، یکی از اهداف اصلی سازمانتوسعه منابع انسانی و افزایش بهره :مقدمه

با بهره وری  تواندیدارد و فرهنگ سازمانی م یاژهیها، فرهنگ سازمانی و مدیریت آن جایگاه ودر نگرش جدید نسبت به سازمان

های بهره وری منابع انسانی از دیدگاه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جلوه هدف با مطالعه این منظور، سازمان مرتبط باشد. بدین

 گرفته است. انجام 4331مشهد در سال  یهامارستانیکارکنان ب

های دانشگاه و در بیمارستان 4331کاربردی و ازلحاظ روش، کمی بوده که در سال –صیفی حاضر از بُعد هدف، تو قیتحق روش کار:

نفر از جامعه مورد بررسی قرار  380به حجم  یاعلوم پزشکی مشهد، انجام پذیرفت. در این پژوهش با توجه به جدول مورگان نمونه

بهره وری )ریحانی و همکاران،  یها( و پرسشنامه جلوه2004گرفت و با استفاده از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سامانی )دنیسون،

 ت.اسسی شدهدانشگاه علوم پزشکی مشهد برر یهامارستانیهای منابع انسانی در ب(، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و جلوه4331

 004/0) بهره وری دیده شد یهادر این تحقیق با توجه به رگرسیون چندگانه ارتباط معنی دار بین فرهنگ سازمانی و جلوه ها:یافته

> P ،84/80  =F) ابندییبهره وری در سازمان افزایش م یهاو در مجموع در صورت باالتر بودن فرهنگ سازمانی، جلوه. 

ازمانی با تاکید بر فرهنگ س توانندیم هامارستانیتواند بهره وری را افزایش دهد مدیران بتوجه به اینکه فرهنگ میبا  گیری:نتیجه

نقش موثری در باال بردن جلوه بهره وری منابع انسانی داشته باشند و بوسیله راهکارهای موجود از جمله آموزش و فرهنگ سازی 

 ی نمایند.وری نیروی انسانسعی به افزایش بهره

 :کلیدی واژگان

 فرهنگ سازمانی

 وریهای بهرهجلوه

 منابع انسانی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

و  ها به عنوان کاتالیزرمنابع انسانی و مدیریت نیروی انسانی در سازمان

کنند. از این رو باید وری در سازمان عمل میتسریع کننده افزایش بهره

وری، راهبردهای مناسبی را در نظر بگیرند. اصوالً برای افزایش بهره

ل اهمیت بحث از این جا است که انسان با سایر عوامل سازمانی قاب

، یکی وریمقایسه نیست. امروزه توسعه منابع انسانی و رابطه آن با بهره

های مطرح در مدیریت منابع انسانی است. بنابراین توسعه منابع از بحث

های سازی از نظر مهارت، سازماندهی و تجربهانسانی به معنای ذخیره

 یقیادگیری به منظور تحقق اهداف کسب و کار است. از این رو، از طر

ها، دانش، شایستگی، قدرت یادگیری و عالقه افراد در ارتقای مهارت

 .[4]شود تمام سطوح، رشد مستمر سازمانی به رشد افراد منجر می

امروزه در جوامع بشری، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآیند ارائه 

ترین عامل شناخته شده است؛ البته شکی نیست خدمات به عنوان مهم

ترین بخش تحول و توسعه جوامع امروزی است. که عامل انسانی مهم

شود که نقش تر به مراحل تمدن بشری مشخص میاما با نگاهی دقیق

نیروی کار ساده )قدرت بازو و کار مکانیکی( به سرمایه  نیروی انسانی از

ترین عامل ارائه خدمات سازمانی به انسانی )دانش و مهارت( که مهم

ها نتوانند از ابزارها و رود؛ تکامل یافته است. چرا که اگر انسانشمار می

تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی استفاده مطلوب نمایند، عمالً پیشرفت 

وری فاقد کارآیی و اثربخشی الزم خواهد بود و این همان بهرهتکنولوژی 

در کاربرد عامه و متخصصان معانی  وری. در واقع بهره[2]باشد می

 ها، انجام صحیحمتفاوتی دارد. مثل تولید، بازده بیشتر، کاهش هزینه

تر و بیشتر، خودکار کردن عملیات برای دستیابی به بازده کار، کار دقیق

را در بیشتر، نسبت ساده ستاده به داده و غیره که طیف وسیعی 

های متفاوت افراد نسبت توان در نگرشگیرد. علت این امر را میبرمی

در درجه اول یک دیدگاه فکری است  وریجستجو کرد. بهره وریبه بهره

که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود 

 یا هاورودی از کارآمد و وری استفاده مؤثربخشد. به عبارت دیگر، بهره

 از منابعی هاهاست. ورودیخروجی ارائه یا محصول تولید برای منابع

 مقاله پژوهشی
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 همکارانو ی ساولییحانیر

مواداولیه، ابزارآالت و تجهیزات، نیروی کار و زمین و غیره هستند  قبیل

. استرفیلد، [3]شوند که برای خلق خروجی یا ستاده استفاده می

یک یا چند عامل  را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقدار وریبهره

 .[1]کند تولید استفاده شده تعریف می

هایی ها، نمادها، مراسم و اسطورهاز طرف دیگر در هر سازمان، ارزش

های ین ارزشکنند. اوجود دارند که دائماً در طول زمان تغییر می

کنند که کارمندان چگونه جهان خود را درک کرده مشترک معین می

هایی دهند. هسته اصلی فرهنگ سازمانی را ارزشو به آن پاسخ می

دهند که اعضای سازمان همگی با هم در آن مشترک هستند تشکیل می

 .[0] گیرندها، رفتارهای درون سازمانی شکل میو بر اساس این ارزش

انی قابل رؤیت و تماس نیست؛ اما دارد، فرهنگ به آسدنیسون بیان می

شناسند و قانون ای با اهمیت، آن را به خوبی میافراد سازمان به گونه

ها این تر است. در بسیاری از سازمانفرهنگ از هر قانون دیگری قوی

مبحث فرهنگ سازمانی  .[1]ترین پیام و برداشت از فرهنگ است مهم

اخیراً در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است و یکی 

کانونی مدیریت را تشکیل داده است. فرهنگ سازمانی از مباحث اصلی و 

ت ها شناخته شده اسبه عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت سازمان

شود که بر های مشترک اطالق میای از باورها و ارزشو به مجموعه

تواند نقطه شروعی گذارد و میرفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می

 .[1] ا مانعی در راه پیشرفت به شمار آیدبرای حرکت و پویایی و ی

نجام پذیرفته در زمینه بهره وری به کرار از فرهنگ در تحقیقات ا

 وری اشاره شده استسازمانی به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط با بهره

( فرهنگ سازمانی را بر بهره وری 4381به عنوان مثال نصیری پور )

( در شهر اهواز نیز 4333) لیرسهیکارکنان مؤثر معرفی نموده است م

ره وری کارکنان بالینی بیمارستان مؤثر معرفی فرهنگ سازمانی را بر به

شهر مشهد  یهامارستانیدر ب رینموده است. در صورت وجود این تأث

مدیران باید به مقوله فرهنگ سازمانی جهت بهینه نمودن بهره وری 

ای داشته باشند و لذا همانطور که گفته شد با منابع انسانی توجه ویژه

وری کارکنان به جای آن ازه گیری بهرهتوجه به مشکالت موجود در اند

نتایج بهره وری کارکنان مورد توجه قرار گرفته است و سؤال مطرح 

شده در این تحقیق به این صورت است که آیا بین فرهنگ سازمان، 

وری منابع انسانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی های بهرهجلوه

 مشهد رابطه وجود دارد؟

 روش کار

وهش از لحاظ ماهیت توصیفی از نوع تحلیل همبستگی و از این پژ

لحاظ هدف کاربردی است و روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی 

 یهامارستانی. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان بباشدیم

اند بوده 31بیمارستان( در سال  42دانشگاه علوم پزشکی مشهد )شامل 

که شامل کلیه کارکنان  باشندینفر م 3000که بر اساس آمارها حدود 

باشند. و با توجه به جدول مورگان رسمی، پیمانی و قراردادی می

است. با توجه به عدم همگنی نفر به صورت انتخاب شده 380به  یانمونه

ها هر بیمارستان به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده است بیمارستان

ی با تخصیص متناسب استفاده شده اگیری تصادفی طبقهاز روش نمونه

( برای 2000) سونیانجام تحقیق از پرسشنامه استاندارد دن یاست. برا

سؤال  10سنجش فرهنگ سازمانی استفاده شده است که شامل 

و در مجموع چهار بعد سازگاری، انطباق پذیری، رسالت و  [8] باشدیم

و از پرسشنامه تهیه شده توسط ریحانی  سنجدیدرگیر شدن در کار را م

بهره وری بهره گرفته شده  یها( برای سنجش جلوه4331و همکاران )

کم شدن زمان انجام کار،  بعد کم شدن هزینه، 1است که در مجموع 

 .سنجدیافزایش رضایت و افزایش کیفیت را م

 

 های بهر وریمدل ارتباط بین فرهنگ سازمانی و جلوه :1تصویر 

های تهیه شده از نظر اساتید و جهت بررسی روایی صوری پرسشنامه

نفر از اعضای هیات  3خبرگان استفاده شده است که در این بخش 

نفر از خبرگان دانشگاه روایی  2علمی در رشته مدیریت منابع انسانی و 

کور های مذاند و پایایی پرسشنامهقرار داده دییها را مورد تأپرسسشنامه

نفر در  30با روش آلفای کرونباخ با استفاده از نمونه اولیه به حجم 

وری های بهرهو در پرسشنامه جلوه 81/0پرسشنامه فرهنگ سازمانی 

اطالعات از آزمون رگرسیون تعیین گردید. برای تحلیل  84/0معادل 

 استفاده شده است. SPSS 18چندگانه و نرم افزار 

 هایافته

نفر توسط کارکنان و مدیران توزیع و  381پرسشنامه نهایی در بین 

اند و متوسط سن درصد( زن بوده 08) انیتکمیل گردید. اکثر پاسخگو

درصد(  02سال بوده است و بیشترین نسبت ) 43سال و سابقه کار  31

 .(4جدول اند )پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس بوده

میانگین ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون مشخص شده است.  2جدول در 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با  یهامارستانیبر این اساس رسالت در ب

 نیانگیاست و کمترین م بیشترین میزان را داشته 14/3میانگین 

 3جدول ( مربوط به سازگاری بوده است. از طرف دیگر در 23/3)

های بهره وری از نظر کارکنان در چهار بعد تعیین شده میانگین جلوه

است. بر این اساس افزایش رضایت بیشترین امتیاز را کسب نموده است 

 ریهزینه بوده است. برای بررسی تأث و و کمترین امتیاز مربوط به کاهش

بهره وری از رگرسیون خطی  یهاعوامل مؤثر بر بهره وری بر جلوه

توان دید می 1جدول چندگانه استفاده شده است و بر اساس نتایج در 

 فرهنگ سازمانی

سازگاری 

انطباق پذیری 

درگیر شدن در کار 

رسالت 

بهره وری یهاجلوه  

کاهش هزینه 

کم شدن زمان 

افزایش کمیت 

بهبود کیفیت 
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وری را تبیین های بهرهدرصد، جلوه 00که فرهنگ سازمانی به میزان 

توان گفت تمامی ابعاد فرهنگ معادله فوق می نماید. بر اساسمی

های بهره وری از نظر کارکنان وری بر جلوهسازمانی بر بهره

دانشگاه علوم پزشکی مؤثر هستند و با توجه به مقدار  یهامارستانیب

 توان پذیرفت این رابطه از نظر آماری معنی دار استاحتمال می

(004/0 > P ،484/80  =F.) گفت از نظر کارکنان  انتویهمچنین م

های بهره وری سازمانی مربوط به بعد دار بر جلوهمعنی ریبیشترین تأث

رسالت نیز بر  ریو بر این اساس تأث (P < 004/0)سازگاری است 

وری با اینکه از سایر عوامل کمتر است اما از نظر آماری های بهرهجلوه

 (.P=  003/0) باشدمعنی دار می
 

 توصیف مشخصات نمونه مورد بررسی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پرشکی مشهد :1جدول 

 فراوانی )درصد فراوانی( عنوان

  جنس

 220( 03/08) زن

 403(14/14) مرد

  سن

 11(00/20) سال 30کمتر از 

 404(32/33) سال 33تا  30

 401(81/21) سال 13تا  10

 13(11/42) سال و بیشتر 00

  سابقه

 241(13/00) سال 40کمتراز 

 38(02/20) سال 20تا  40

 12(10/48) سال 20بیش از 

  تحصیالت

 32(31/23) دیپلم و فوق دیپلم

 431(30/04) لیسانس

 30(11/21) فوق لیسانس ودکتری

 

 شاخصهای توصیفی مربوط به فرهنگ سازمانی :2جدول 

 کل رسالت درگیرشدن در کار انطباق پذیری سازگاری سازمانیفرهنگ 

 10/3 14/3 11/3 01/3 23/3 میانگین

 10/0 14/0 13/0 14/0 11/0 معیارانحراف

 

 های بهره وریشاخصهای توصیفی مربوط به جلوه :3جدول 

 کل بهبود کیفیت افزایش رضایت کم شدن زمان کاهش هزینه های بهره وریجلوه

 33/3 30/3 13/3 34/3 01/3 میانگین

 13/0 12/0 04/0 01/0 10/0 معیارانحراف

 

 وری منابع انسانیهای بهرهرگرسیون تأثیر فرهنگ سازمانی و جلوه :4جدول 

 T Pمقدار  انحراف استاندارد ضرایب بُعد

 <004/0 -300/3 431/0 -013/0 مقدار ثابت

 003/0 300/2 081/0 203/0 انطباق پذیری

 004/0 210/3 031/0 308/0 درگیر شدن

 003/0 312/2 083/0 211/0 مأموریت

 <00004 021/1 081/0 313/0 سازگاری

 P ،484/80  =F < 004/0 معنی داری مدل

 <004/0 ضریب تعیین تصحیح شده 008/0 ضریب تعیین

بحث

های هدف از این پژوهش تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی و جلوه

های دانشگاه علوم پزشکی مشهد وری منابع انسانی در بیمارستانبهره

( به بررسی ارتباط فرهنگ 2041است. جاللی فراهانی وهمکاران )

وری سازمانی با توجه نقش یادگیری سازمانی پرداختند. سامانی و بهره

ل از این تحقیق فرهنگ سازمانی به صورت مستقیم بر اساس نتایج حاص

وری مؤثر است و یادگیری سازمانی در این میان نقش میانجی بر بهره

را بر عهده دارد. به این معنی که فرهنگ سازمانی عالوه بر اینکه به طور 

دهد از طریق یادگیری سازمانی نیز وری را افزایش میمستقیم بهره

. نصیری پور و همکاران در [3] وری داردمعنی داری بر بهره ریتأث

های در همین زمینه با روش مولفه 2003تحقیق مشابهی که در سال 

اصلی انجام دادند فرهنگ سازمانی را به عنوان مهمترین عامل مؤثر بر 

وری نیروی انسانی معرفی کردند. نتایج حاصل از این تحقیقات بهره
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ج باشد. که نتایوری میمهم فرهنگ سازمانی بر بهره رینشان دهنده تأث

طاهری و همکاران . [40] نمودند دییرا تأ ریتحقیق حاضر نیز این تأث

( در بخشی از تحقیق خود فرهنگ سازمانی را بر اثربخشی 2041)

مدیران مؤثر معرفی کردند. در این تحقیق که هدف آن بررسی عوامل 

به عنوان یک متغیر  مؤثر بر یادگیری سازمانی بود فرهنگ سازمانی

ریق داد از طخود قرار می ریعالوه بر اینکه یادگیری را تحت تأث یانهیزم

شی شد. که اثربخاثربخشی مدیران سبب افزایش یادگیری سازمانی می

است که در این تحقیق به آن اشاره  وریهای بهرهخود یکی از جلوه

( نیز در تحقیقی به 2040بنیادی نائینی و همکاران ) .[44] شده است

فرهنگ سازمانی بر اثربخشی با توجه به نوآوری سازمانی  ریبررسی تأث

که اکتساب دانش به عنوان یک  دهدیاند که نتایج نشان مپرداخته

در تقویت کارایی، نقش اساسی دارد. از طرف  هاپشتوانه برای سایر مؤلفه

دیگر بر مبنای رابطه متغیر فرهنگ سازمانی با نوآوری سازمانی و نیز 

تأثیر مستقیم این متغیر بر اثربخشی سازمانی نتیجه گرفتند که سازمان 

با بهره گیری از فرهنگ سازمانی و ایجاد تغییرات شناختی و رفتاری، 

د زیادی ارتقا داده و همین موضوع نقش مهمی تواند نوآوری را تا حمی

در افزایش اثربخشی برای سازمان دارد. که خالقیت و نوآوری در تحقیق 

وریسازمانی )اثربخشی حاضر به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جلوه بهره

و کارایی( نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در مجموع نتایج این 

 .[42] باشدده نتایج بدست آمده میکنن دییتحقیقات به نوعی تأ

فرهنگ سازمانی بر عملکرد  ریث( به بررسی تأ2041نارنجو و همکاران )

باشد پرداختند و در سازمان که شامل اثر بخشی و کارایی سازمانی می

این میان نقش نوآوری سازمانی را در این موضوع بررسی نمودند. بر 

اساس ادعا نارنجو و همکاران نوآوری به عنوان یکی از عوامل کلیدی 

ابتی امروزه در نظر برای موفقیت درازمدت یک شرکت در بازارهای رق

تواند شود و فرهنگ سازمانی، به عنوان یک عامل که میگرفته می

ا گذارد. که بمی رییا مهار کند بر عملکرد شرکت تأث نوآوری را تحریک

بررسی انجام شده فرهنگ سازمانی عالوه بر اینکه به طورمستقیم بر 

کی از گذار بوده است از طریق نوآوری )که ی ریعملکرد شرکت تأث

وری در تحقیق های بهرهمتغیرهای ذکر شده در عوامل مرتبط با جلوه

 .[43] باشدگذار می ریوری تأثهای بهرهحاضر است( نیز بر جلوه

 گیرینتیجه

در این پژوهش نتیجه گیری شده است که ابعاد فرهنگ سازمانی 

ترین ته باشند و بیشوری داشهای بهرهمستقیم بر جلوه ریتوانند تأثمی

ه تواند بدر بین این ابعاد مربوط به بعد سازگاری است که می ریتأث

 گذار ریوری از نظر کارکنان تأثهای بهرهمیزان قابل توجهی بر جلوه

باشد. با توجه به نکات یاد شده و کم بودن میزان سازگاری در 

االی ب ریضروری است مدیران با در نظر گرفتن تأث هامارستانیب

وری نیروی انسانی و همچنین با توجه به های بهرهسازگاری بر جلوه

بنیادین و توافق و هماهنگی و  یهااینکه سازگاری در مؤلفه ارزش

نیادی ب یهاپیوستگی تقسیم بندی شده است، در راستای ارتقاء ارزش

ن مانند آشنایی کارکنا ییهاسعی نمایند و همچنین سعی کنند با روش

ن مذاکره، توافق را در سازمان افزایش دهند و با برگزاری جلسات با فنو

موجود هماهنگی و پیوستگی را در سازمان  یهابین بخشی و سایر روش

 ارتقاء دهند.

 سپاسگزاری

از کلیه همکاران ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد باالخص 

جناب آقای محمد حنیف اسدی رئیس گروه برنامه ریزی مدیریت 

سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که ما را در انجام این 

 .پژوهش یاری رساندند کمال تشکر را دارم
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