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چکیده
مقدمه: امروزه فرهنگ س��ازماني به عنوان عاملي مؤثر بر عملكرد س��ازمان تلقي مي گردد. 
افرادی که در س��ازمان فعالیت می کنند، در عملكرد سازمانی نقش بسزایی دارند و از طرفی 
رضایت این افراد از س��ازمان خود، نقش قابل مالحظه ای در بازدهی و عملكرد س��ازمان ایفا 

می کند.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررس��ي رابطه فرهنگ سازماني با رضایت شغلي در کارکنان 

بیمارستان امام خمینی)ره( جیرفت انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع  توصیفی- تحلیلی است که در سال 1391 انجام شده 
است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و پرستاری بیمارستان امام خمینی)ره(  شهر 
جیرفت بود. به منظور اندازه گیری فرهنگ سازمانی از پرسش نامه  فرهنگ سازمانی هافستد 
)1980( و برای اندازه گیری رضایت ش��غلی )JDI(کارکنان از پرسش��نامه شاخص توصیف 
شغلی استفاده گردید، اعتبار هر دو پرسشنامه نیز با استفاده از روش باز آمایی و آلفای کرونباخ 
محاس��به  گردید و بترتیب مقدار 0/80 و 0/87 بدس��ت آمد. داده ها پس از جمع آوری و با 
استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها 

از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده گردید. 
يافته ها: یافته های تحقیق نش��ان داد فرهنگ سازمانی حاکم بر بیمارستان، از لحاظ مرد 
ساالری و فاصله ی قدرت در سطح متوسط و از لحاظ فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان 
در سطح باالیی قرار دارد. رضایت شغلی کارکنان نیز بخصوص در عوامل پرداخت حقوق و 
مزایا، ترفیع، ارتقای شغلی و همكاری در سطح متوسط و از لحاظ کار و سرپرست در سطح 
باالیی قرار دارد. همبس��تگی بین فرهنگ لحاظ کار و سرپرست در سطح باالیی قرار دارد 
همچنین نتایج حاکی از آن اس��ت که رابطه معكوس و معنی داری بین فرهنگ سازمانی و 

.)p >0/01( رضایت شغلی وجود دارد
نتیجه گیري: در راس��تای نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که مدیران در رعایت؛ کم 
کردن فاصله قدرت، افزایش قدرت ریسک پذیری، در کارکنان و پرستاران توجه جدی کنند تا 

از این طریق فرهنگ سازمانی بهبود یافته و رضایتمندی بیشتری حاصل آید.
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مصعب قادری و همکاران 
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 مقدمه
امروزه فرهنگ س��ازماني به عنوان عاملي مؤثر بر عملكرد س��ازمان 
تلقي مي گردد. فرهنگ س��ازماني به دلیل ماهیت اثرگذاري قوي که 
مي تواند بر رفتار و عملكرد اعضاي سازمان داشته باشد، عامل مهمي 
در شكل دهي به رفتار سازماني محسوب مي شود)1(. کوئین و گارث 
)1991( فرهنگ سازمانی را به چهار دسته فرهنگ عقالنی، فرهنگ 
ایدئولوژیک، فرهنگ توافق و مش��ارکت و فرهنگ سلس��له مراتبی 
تقس��یم نموده اند)2(. فرهنگ س��ازمانی در واقع شناختی از سازمان 
را ارایه مي دهد و فرهنگ س��ازمانی سودمند تأثیر مثبتی در عملكرد 
کارکنان دارد. در واقع، توسعه فرهنگ سازمانی احساس هویت و تعهد 
رادر افراد تسهیل مي کند و نیز ثبات سازمان را باال مي برد )3(. مومنی 
و همكاران��ش )2010( در مطالع��ه ای نش��ان دادند که بین فرهنگ 
سازمانی و توانمند سازی روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد)4(. 
نصیری پور و همكاران )2009(، رئیسی و همكارانش )2010( نشان 
دادن��د که ارتباط مثبت و معنی داری بین فرهنگ س��ازمانی با بهره 
وری کارکنان در بیمارستان وجود دارد)6-5(. احمدیان و همكارانش 
)2012( در مطالعه ای نش��ان دادندکه فرهنگ س��ازماني از دیدگاه 
پرستاران در سطحي قرار گرفته که ممكن است باعث کاهش کیفیت 
عملكرد پرس��تاران شود. بر این اساس بهینه سازي فرهنگ سازماني 
جهت بهب��ود عملكرد پرس��تاران و افزایش انگیزه آن  ه��ا براي ارایه 
خدمات با کیفیت، ضروري مینماید)7(. هومن )2002( این گونه بیان 
مي دارد:، "سازمان  ها معموالً با استفاده از سه مكانیزم اصلی، کارکنان 
خود را با نارضایتی ش��غلی رو به رو مي کنند که عبارتند از: س��اختار 
رسمی سازمان، رهبری مبتنی بر دستور و کنترل. ساختار های بلند 
سازمانی، همواره سبب مي شوند تا قدرت در دست عده نسبتاً معدودی 
متمرکز گردد و فرد در آخرین حلقه  های زنجیر قرار گیرد. این امر به 
بی عالقگی فرد نسبت به سازمان نارضایتی شغلی و همچنین ایجاد 
رک��ود و تأخیر در فعالیت  های س��ازمان مي انجامد.)8(" با وجود یک 
فرهنگ قوي و منس��جم، افراد ضمن کس��ب آگاهي بیشتر پیرامون 
اهداف و استراتژي  هاي سازمان نسبت به ارزش   ها و هنجارها، احساس 
مس��ؤولیت، تعهد و از کار احساس رضایت مي کنند، که این در کنار 
مدیریت قوي موجب بهبود روحیه، انگیزش عملكرد س��ازماني بهره 
وري کارکنان مي گردد )9( با عنایت به این که افرادی که در سازمان 
فعالیت مي کنند، در عملكرد سازمانی نقش بسزایی دارند و از طرفی 
رضایت این افراد از س��ازمان خود، نقش قابل مالحظ های در بازدهی 
وقوع عملكرد س��ازمان ایفا مي کند، به نظر مي رسد که احساسات و 

نگرش های مثبت افراد در رابطه با س��ازمان و شغل خود مي تواند راه 
گشای بسیاری از مسائل و مشكالت موجود در سازمان باشد. رضایت 
ش��غلی به احساسات کلی فرد در مورد شغلش و ارزیابی که در مورد 
شغل خود انجام مي دهد اطالق مي گردد.)10( زمانی که یک شخص 
دارای رضایت شغلی باالست این بدین معناست که شخص احساسات 
خوبی در باره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج 
پژوهش   ها نش��ان مي دهد که کارکنان با رضایت شغلی باالتر از نظر 
جسمی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند )11(. رضایت شغلی 
یک فرد که بر اس��اس تعیین درجه ی س��ازش یافتگی و ویژگی  های 
روانی – اجتماعی آن فرد با ش��رایط کار، ارزشیابی مي شود، معیاری 
برای تعیین عملكرد ش��غلی است )12( بعالوه رضایت شغلی جهت 
گیری عاطفی اس��ت که یک شخص در رابطه با شغلش دارد )13( و 
کارکنانی که امكان ارتقاء شغلی برای آن  ها در آیند های نزدیک امكان 
پذیر است از رضایت شغلی باالتری برخوردار هستند)14(. بر مبنای 
نظر اس��پكتور )1997( عواملی که بر رضایت شغلی اثر مي گذارند در 
چهار گروه قابل طبقه بندی هس��تند که عبارتند از: عوامل سازمانی، 
عوامل محیطی، ماهیت کار و عوامل فردی بطوریكه راهبرد  ها و خط 
مشی  های سازمانی غیر منعطف موجب برانگیختن احساسات منفی 
شغلی مي شود و خط مشی منعطف با رضایت شغلی باال مرتبط است 
)15(. یوس��فی وهمكارانش )2010(، نحری��ر و همكارانش )2010( 
نشان دادند که بین اعتماد سازماني کارکنان پرستاري به مدیرانشان و 
رضایت شغلي ایشان رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه پرستاران 
به مدیران س��ازمان اعتماد بیشتري داشته باشند رضایت شغلي آنان 
بیشتر خواهد بود)16-17(. عدم رضایت شغلی باعث بروز مشكالتی 
می شود؛ فرسودگی ش��غلی در افرادیكه رضایت شغلی پایینی دارند 
بیشتر است. سپاه منصور در مطالعه ای نشان داد که ارتباط معكوس 
ومعناداری بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی وجود دارد)18(. لذا 
هدف از پژوهش حاضر این است که ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی 
غالب بر بیمارستان، میزان رضایت شغلی کارکنان و پرستاران را مورد 

بررسی قرار دهد و به وجود یا عدم رابطه بین این دو بپردازد.
 مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی –تحلیلی به روش تمام شماری در سال 1391 بر 
روی کلیه کارکنان اداری و پرستاری بیمارستان امام خمینی)ره( شهر 
جیرفت که 217 نفر بودند، انجام گردید. جامعه آماری مورد بررسی 
شامل کلیه کارکنان بیمارستان امام )ره( بودند که در رده  های مختلف 
شغلی و در واحد های مختلف مشغول به کار بوده اند. در این تحقیق از 
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سه نوع پرسشنامه استفاده شده است.
پرسش نامه جمعیت شناختی: 

جهت دستیابی به اطالعات دمو گرافیک از قبیل: جنس، سن، میزان 
تحصیالت و واحد کاری پرسشنامه ای به وسیله محققان تنظیم و در 

اختیار اعضای نمونه قرار داده شد.
پرسش نامه فرهنگ سازمانی هافستد 1980:

در این پژوهش از پرسش نامه فرهنگ سازمانی هافستد 1980که در 
مطالعات مش��ابه مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده گردید. این 
پرس��ش نامه شامل 23 سؤال بر اس��اس چهار شاخص فاصله قدرت، 
امتناع از خطر، فردگرایی و مردگرایی از الگوی فرهنگی هافستد تهیه 
شده اس��ت. این پرس��ش نامه برای هر ماده از مقیاس پنج درجه ای 
لیكرت استفاده مي کند )خیلی کم تا خیلی زیاد( که به ترتیب امتیاز 
یک تا پنج به آن  ها تعلق مي گیرد. نمونه ای از گونه ها؛ ش��اخص اول: 
تاچه حد سرپرست واحد شما در برخورد با کارکنان بر قدرت و اختیار 
خودش تاکید مي کند؟، تا چه حد روابط دوستانه بین مدیر و کارکنان 
خارج از محیط کار وجود دارد؟ تا چه حد مدیر شما وظایف را با زیر 
دستان واگذار مي کند؟ ش��اخص دوم: تا چه حد از ریسک کردن در 
شغل خود اجتناب مي کنید؟ تا چه حد در شغل خود نیاز به استفاده 
از ریس��ک دارید؟ به چه میزان در این سازمان فرصت ریسک کردن 
ب��ه کارکنان در حوزه کاری آن  ها داده مي ش��ود؟ حوزه س��وم: تا چه 
حد در س��ازمان ش��ما عالئق جمعی بر فردی غلبه دارند؟ تا چه حد 
در این سازمان، افراد تنها به پیشرفت شخصی در شغل خود اهمیت 
مي دهند؟ تا چه حد با این جمله موافق هستید: عقاید هر فرد، تنها 
مخصوص و متعلق به اوست؟ حوزه چهارم: تا چه حد در این سازمان، 
مردان عهده دار پست  های کلیدی و اصل مي باشند؟ تا چه حد در این 
سازمان بین همكاران وابستگی وجود دارد؟ تا چه حد در سازمان شما 
عدم تعلق میان همكاران امری مثبت تلقی مي شود؟ پس از اینكه نمره 
کل پرسش نامه محاسبه شد )بین 23 تا 115( میانگین نمرات نمونه 
آماری محاس��به مي شود و سپس حدود نمرات در انواع فرهنگ  های 
سازمانی محاس��به مي گردد. اعتبار این پرس��ش نامه به روش آلفای 
کرونباخ در پژوهش بمبئی رو 0/76 گزارش ش��ده)19( و در پژوهش 

حاضر که بر روی 30 نفر اجرا شد 0/8 به دست آمد. 
:)JDI( پرسش نامه شاخص توصیف شغلی

ش��اخص توصیف ش��غل JDI نخستین بار توس��ط اسمیت کندال 
و هیولین )1969( در دانش��گاه کرنل آمریكا تدوین ش��ده است و از 
آن پس در کش��ور های مختلف مورد اس��تفاده قرار گرفته است. این 

پرسشنامه 5 وجه مختلف رضایت شغلی را ارزیابی مي کند برای هر 
وجه تعدادی معیار وجود دارد که احساسات فرد را نسبت به شغلش 
مورد س��نجش قرار مي ده��د. وجوه پنج گان های که این ش��اخص 
مي س��نجد عبارتن��د از: ماهیت کار )6 آیتم(، سرپرس��ت یا مدیر )6 
آیتم( مقیاس همكاران )6 آیتم(، مقیاس ارتقای در سازمان )6 آیتم( 
و مقیاس حقوق و مزایا )6 آیتم( و هر آیتم بر حسب دامنه یک تا پنج 
امتیاز مي گیرد. بنا بر این نمره رضایت شغلی بین 30 تا 150 در تغییر 
خواهد بود. هر قدر نمره فرد در این پرس��ش نامه بیشتر باشد. دلیل 
بر رضایت ش��غلی بیشتر اس��ت.نمونه ای  از گویه  ها؛ در وجه اول: کار 
من راضی کننده است، شغل من در من احساس شایستگی و لیاقت 
ایجاد مي کند، ش��غل خوبی دارم. در وجه دوم: سرپرستان من سریع 
عصبانی نمی شوند، سرپرستان من دلسرد کننده هستند، سرپرستان 
بیمارس��تان افراد انعطاف پذیری هستند. در وجه سوم: همكاران من 
افراد گوشه گیر نیستند، همكاران من در کار خود احساس مسولیت 
مي کنند، همكاران من با هوش هستند. در وجه چهارم: در شغل من 
فرصت های خوبی برای ترفیع وجود دارد، ش��انس خوبی برای ترفیع 
در شغل خود دارم، در سازمانی که کار مي کنم ترفیع بر پایه توانایی 
افراد اس��ت. در وجه پنجم: درآمد من زیاد است، حقوق من متناسب 
با حق من اس��ت، درآمد من برای مخارج زندگی کافی است. بمبئی 
رو همسانی درونی این پرس��ش نامه 0/83 گزارش کرده  است )19(. 
در پژوهش حاضر پایایی این پرس��ش نامه در مورد 30 نفر اجرا شد و 
الفا کرونباخ 0/87 برای کل پرسش نامه به دست آمد. جهت تجزیه و 
تحلیل آماری از آمار توصیفی، تی تست و ضریب همبستگی پیرسون 

استفاده شد.
 يافته ها

این مطالعه به منظور بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی 
در بین 217 نفر از کارکنان بیمارستان امام خمینی)ره( جیرفت انجام 
گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر را 81/1درصد )176نفر( زن و 19/9 
درصد )41نفر( تش��كیل داد. سایر مشخصات دموگرافیک در جدول 
ش��ماره 1 آورده شده است. باالترین میانگین نمره فرهنگ سازمانی 
بر اساس حداکثر نمره مربوط به فردگرایی مي شود )23/47±3/01( 
و پایین تری��ن آن مربوط به فاصله قدرت )3/26±18/43(. میانگین 
نمره سایر شاخص  های فرهنگ س��ازمانی در جدول شماره 2 آورده 
ش��ده است. یافته  های تحقیق نش��ان داد فرهنگ سازمانی حاکم بر 
بیمارس��تان، از لحاظ مردساالری و فاصله ی قدرت در سطح متوسط 
و از لحاظ فردگرائی و اجتناب از عدم اطمینان در س��طح باالئی قرار 
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دارد. رضایت شغلی کارکنان نیز بخصوص در عوامل پرداخت حقوق و 
مزایا، ترفیع، ارتقای شغلی و همكاری در سطح متوسط و از لحاظ کار 
و سرپرست در سطح باالیی قرار دارد. همبستگی بین فرهنگ لحاظ 
کار و سرپرست در سطح باالیی قرار دارد. میانگین نمره رضایت شغلی 
در گروه خدمات پرس��تاری 93/83 با انحراف معیار 24/14 ودر گروه 

اداری 90/53با انحراف معیار 29/45 بود.
داده  ه��ای حاصل از پژوهش نش��ان داد که بین فرهنگ س��ازمانی و 
 .)p=0/000( رضایت ش��غلی رابطه مس��تقیم و معناداری وجود دارد
ضریب همبس��تگی ای��ن رابطه 0/4 ب��ود. ارتباط رضایت ش��غلی با 

شاخص  های فرهنگ سازمانی در جدول شماره 3 آورده شده است.
  بحث

پژوهش حاضر با هدف بررس��ي رابطه ي فرهنگ سازماني با رضایت 
ش��غلي صورت گرفت. بر اس��اس نتایج بدس��ت آمده کارکنان واحد 
خدمات اداری از رضایت ش��غلی کمتری نس��بت به واحد پرستاری 
برخوردارند. بر خالف این یافته در مطالعه حبیب و همكاران رضایت 
ش��غلی کارکنان اداری باالتر از کارکنان پرستاری بود بویژه در خرده 

مقیاس  های درآمد، پیشرفت کاری، پاداش و محیط کار)20(. 
بررسی میانگین رضایت شغلی زنان و مردان نشان داد که زنان رضایت 
کمتری از ش��غل خود دارند )البته از نظر آماری این اختالف معنادار 
نیس��ت(. اصغری و همكارانش نیز نتیج های همسو با مطالعه حاضر 
گزارش نمودند)21(. برخالف این یافته ها، در مطالعه کالگری رضایت 
ش��غلی زنان باالتر بود)22(. احتماال رابطه رضایت ش��غلی و جنس 
تحت تاثیر تفاوت  های فرهنگی و ش��رایط جوامع مورد مطالعه مانند 

سرپرس��ت خانواده بودن، انتظارات زنان از شغل خود و انتظار بیشتر 
از زنان نس��بت به مردان در اجرا و سازماندهی امور منزل و خستگی 
و فشار روانی باشد. در مطالعه حاضر، بررسی میانگین سن و رضایت 
ش��غلی کارکنان نشان مي دهد که افراد بیش��تر از 40 سال رضایت 
شغلی  کمتری نسبت به افراد زیر 40 سال دارند، هر چندکه از نظر 
آماری این اختالف معنادار نیس��ت که مي تواند به این دلیل باشد که 
با افزایش س��ن، فرسودگی شغلی افزایش یافته و افراد بیشتر به فكر 
بازنشسته شدن مي باشند؛ یا انتظارات حرف های ان  ها براورده نشده 
از رضایت کمتری نسبت به شغل خود برخوردار است که این نتیجه 
همسو با مطالعه ش��كری و همكاران و غیر همسو با مطالعه اصغری 
و همكاران��ش مي باش��د.)23و21(. در ارتباط میان میزان تحصیالت 
کارکنان و رضایت شغلی آنان، مشاهده شد که میانگین رضایت شغلی 
کارکنان دارای تحصیالت کمتر از لیسانس نسبت به کارکنان دارای 
مدرک لیسانس و باالتر، بیشتر است )از نظر آماری معنادار نبود( که 
همسو با مطالعه حبیب مي باشد)20(. دلیل عمده آن مي تواند مربوط 
به عدم ارضاء خواسته ها، انتظارات و توقعات افراد با مدارک باالتر در 
س��ازمان و مدنظر قرار ندادن تفاوت چن��دان میان کارکنان از لحاظ 

مدرک تحصیلی باشد.
نتایج همبستگی بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی نشان دهنده 
وجود رابطه معكوس و معناداری بود. این یافته با نتایج پژوهش هاي 
دنیسون و مشیرا )2007(، اسمارت و هام )2008( و پتي و همكاران 
)2009(، داوودی)2012(، جواه��ری کام��ل و هم��كاران)2009( 

همخواني دارد )28-24(. 
در ارتباط با همبس��تگی میان بعد فاصله قدرت در سازمان و رضایت 
ش��غلی کارکنان طبق نتایج همبس��تگی معن��ادار و معكوس وجود 

جدول 1. توزيع مطلق و نسبی خصوصیات دموگرافیک کارکنان بیمارستان

درصدفراوانیمتغیر

جنسیت
17681/1زن
4119/9مرد

سن
12485/5زیر 40 سال

8841/5باالی 40 سال

میزان تحصیالت
9844کمتر از لیسانس

12456لیسانس باالتر

واحد کاری
11050/7خدمات پرستاری

10749/3خدمات اداری

جدول 2. میانگین فراوانی متغیرهای فرهنگ سازمانی 

شاخص ها
انحرافمیانگینمتغیرها

 معیار
حداکثر
 نمره

18/433/2630فاصله قدرت
13/11/6020امتناع از خطر

23/473/0125فرد گرايی
26/015/1340مرد گرايی

64/739/67115فرهنگ سازمانی)بطور کلی(
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داش��ت. که این یافته همس��و با کمبل و هم��كاران)2004(، کالیاث 
 و هم��كاران)2002(،، مقیم��ی)2001( و هومن )2002( مي باش��د

)29-31، 8(. ب��ه این ترتیب با افزایش فاصله قدرت، رضایت ش��غلی 
کارکن��ان کاهش مي یابد و بر عكس. منظ��ور از فاصله قدرت؛ میزان 
نابرابری یا تفاوت و قدرت دو فرد. فاصله قدرت زیاد حاکی از این است 
که صاحبان قدرت یا چهره  های صاحب اختیار از امتیازاتی بهره مند 
هستند که در چارچوب روابط قوی و مشخص فرا دست - فرو دست 
میان اعضای سازمان شكل گرفته است )32(. هر چه این امتیاز   ها در 

افراد بیشتر باشد میزان رضایت آن  ها افزایش مي یابد.
در ارتباط با همبس��تگی میان امتناع از ریسک در سازمان و رضایت 
شغلی کارکنان طبق داده  های بدست آمده، رابطه معكوس و معنادار و 
وجود دارد. همچنین، با استفاده از میانگین این بعد از فرهنگ، چنین 
استنباط مي شود که بیمارستان دارای فرهنگ امتناع از خطر نسبتا" 
قوی )ریس��ک پذیری پایین( است. منظور از ریسک پذیری گرایش 
کارکنان سازمان به پذیرفتن خطر و خالقیت و نو آوری است )32(. در 
مطالعه حاضر میزان ریسک پذیری کارکنان پایین بود که به تناسب 

آن رضایت شغلی نیز در سطح پایین بود.
طبق نتایج؛ با افزایش فردگرایی، رضایت شغلی کارکنان نیز معنادار و 

معكوس به دست آمد. به این معنی که با افزایش فردگرایی، رضایت 
ش��غلی کارکنان کاهش خواهد یافت و بر عكس. مطابق توصیف  های 
هافس��تد از جوام��ع دارای فرهنگ فردگرایی ق��وی، عقاید افراد تنها 
متعلق به خود آن  ها بوده، عالئق فردی بر جمعی تقدم داشته، سطح 
ابت��كارات فردی پایین اس��ت و در مجموع اف��راد متمایل به مراقبت 
از منافع شخص خود هس��تند تا منافع جمعی، هافستد، عكس این 
خصوصیات را در جوامع با فرهنگ فردگرایی ضعیف یا جمع گرا بیان 
مي دارد)2(. اختری شجاعی و همكارانش در مطالعه ای نشان دادند در 
مكان هایی که مدیران پرستاری کارکنان خود را در تصمیمات مربوط 
به امورات خود مشارکت مي دادند و یا این که محیط مشاور های ایجاد 
کرده بودند، میزان رضایت شغلی باال بود)34(. در بیان ارتباط و تأثیر 
فردگرایی بر رضایت شغلی کارکنان چامپوکس چنین بیان مي دارد: " 
جوامعی که فرهنگ فردگرایی قوی بر آن  ها حاکم اس��ت، از مجموعه 
یكپارچه و گسترده ارزش   ها و باورها، همبستگی میان افراد و ارتباطات 
صحیح س��ازمانی اثر چندانی مش��اهده نمی شود، همین امر موجب 

جدول 3. نتايج ضريب همبستگي پیرسون بین نوع فرهنگ سازماني و رضايت شغلي 

میانگین و انحراففرهنگ سازمانیرضايت شغلیضريب همبستگی پیرسون
32/67 ± 10/59134/98رضايت شغلی

9/67± 64/73                             0/591فرهنگ سازمانی
معنی داری در سطح   0/001        

جدول 4. ارتباط شاخص  های فرهنگ سازمانی با رضايت شغلی  

سطح معنی داریضريب همبستگیشاخص
0/50/000مردگرايی*

0/170/009فاصله قدرت*
0/20/003امتناع از خطر*

0/130/036فردگرايی**
0/40/000نمره کل فرهنگ سازمانی*

  P>0/01 سطح معناداری*
  P>0/05 سطح معناداری **

جدول 5. ارتباط بین رضايت شغلی و ويژگی  های فردی کارکنان بیمارستان 

سطح میانگینمتغیر
معنادار

جنسیت
90/84زن

0/2
39/72مرد

سن
92/46زیر 40 سال

0/4
90/64باالی 40 سال

میزان تحصیالت
92/35کمتر از لیسانس

0/72
91/6لیسانس باالتر

واحد کاری
93/83خدمات پرستاری

0/04**

90/53خدمات اداری
*معنی دار در سطح 0/05
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افزایش فشارها، بروز حس بی اعتمادی نسبت به همكاران و ترجیح 
توجه به فرد به جای تمایل به جمع در س��ازمان به صورت فرهنگ، 
تحكیم شده و جایگاه مس��تحكمی پیدا مي کند به طور کلی، موارد 
مذکور بنیان  های پیوس��تگی میان اعضاء س��ازمان را سست نموده و 

تأثیری منفی بر رضایت شغلی کارکنان از خود به جا مي نهد)35(. 
در ارتباط با همبس��تگی میان بعد مردگرایی در س��ازمان و رضایت 
ش��غلی کارکنان، نتایج بدس��ت آمده حاکی از وجود رابطه معنادار و 
معكوس بین این دو متغیر است بر اساس آنچه که هافستد از جوامع 
مردگرا بیان مي دارد، چهره کلی این جوامع را مي توان چنین توصیف 
نمود: " توجه س��ازمان بیشتر به جنبه  های عملكردی است تا کیفی، 
عدم توجه کافی به رعایت مساوات و برابری میان افراد، تلقی تصدی 
مس��ؤولیت  های خاص و در رده  های مدیریتی به عنوان نوعی ارزش، 
در مقاب��ل جوامعی که دارای فرهنگ مردگرایی ضعیف یا زن گرایی 
هستند قابل مشاهده است. توجه به کیفیت، رعایت مساوات و برابری 
میان افراد، تمایل به کار در محیط  های دارای اس��ترس و پیچیدگی 
شغلی کم و پر نشاط، همچنین ارتباطات انسانی گسترده و به هنجار، 

کامالً مشهود و محسوس است ")33(.
نتای��ج حاصل از داده  های مقیاس فرهنگ حاکی از برقراری فرهنگی 
است مردگرا همراه با فردگرایی، امتناع از خطر و فاصله قدرت متوسط، 
این نتایج با نتیجه تحقیق هافستد که جامعه ایران را جامعه ی دارای 
فرهنگ مردگرایی و فردگرایی ضعیف )زن گرا و جمع گرا( به عالوه 

امتناع از خطر و فاصله قدرت قوی معرفی مي نماید، تفاوت هایی دارد. 
احتم��االً یكی از دالئل وجود تفاوت در نتایج، یكس��ان نبودن جامعه 
آماری دو تحقیق اس��ت. همچنین، بعید به نظر مي رس��د که بتوان 
نتیجه تحقیق هافس��تد را به کل جامعه ایران تعمیم داد زیرا کشور 
ایران متشكل از خرده فرهنک  های بسیاری است. دلیل احتمالی دیگر 
می تواند مربوط به تفاوت قلمرو زمانی دو تحقیق باشد. تحقیق هافستد 
حدود 26 سال قبل در ایران پیاده شد، و طبیعی به نظر مي رسد که 

گذشت زمان عامل ایجاد تفاوتهایی در نتایج باشد. 
 نتیجه گیري

نتای��ج حاصل از مطالعه حاضر نش��ان داد ک��ه ارتباط معكوس بین 
فرهنگ س��ازمانی و رضایت ش��غلی وجود دارد. در راستای نتایج به 
دست آمده پیشنهاد مي شود که مدیران در رعایت؛ کم کردن فاصله 
قدرت، افزایش قدرت ریس��ک پذیری، در کارکنان و پرستاران توجه 

جدی کنند تا از این طریق رضایتمندی بیشتری به دنبال آورد. 
قابل ذکر است از محدودیت های تحقیق، مي توان به تكمیل پرسشنامه 

تحت تاثیر حاالت روحی – روانی نمونه   ها اشاره نمود.
 تشکر و قدرانی

این مقاله حاصل طرح پژوهش��ی مصوب در مرکز تحقیقات دانشگاه 
علوم پزشكی جیرفت به شماره 91/3/پ مي باشد. در نهایت از تمامی 
مسولین، کارکنان بخش اداری و پرستاران بیمارستان که ما را در انجام 

این پژوهش یاری کردند تقدیر و تشكر مي کنیم.
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Assessing the relationship between organizational culture 
and job satisfaction among hospital staff: case study 

Introduction: Nowadays organizational culture of the organization 
is considered as a factor affecting performance. People who work in 
organizations have a significant role in organizational performance 
and also the organizational satisfaction these people of them orga-
nization plays a significant role in the functional efficiency of the 
organization.
Aim: This study was done for assessing the relationship between 
organizational culture and job satisfaction in hospital staff of Imam 
Khomeini (RA) in Jiroft city.
Method: This descriptive – analytical study was done in 2012 in Ji-
roft city. All of the staff of Imam Khomeini (Ra) hospital was select-
ed. In order to measure organizational culture Hofstadter’s cultural 
questioner (1980) and for assessing Job Satisfaction Questionnaire 
and the Job Descriptive Index measurement (JDI) were used. The 
validity of the questionnaires were calculated using Cranach’s alpha 
and test-re test method  and were respectively (0.80& 0.87). Data 
collected were analyzed using SPSS statistical software and also t-
test and Pearson’s correlation coefficient were used.
Results: Findings showed that the dominant organizational culture 
of hospitals in terms of masculinity and power distance were the av-
erage level and in individualism and uncertainty avoidance were high 
level. Job satisfaction of employees, particularly in pay and benefits, 
promotion, job promotion and collaboration at the intermediate level 
and high-level in supervisor of business was showed. Also, results 
indicate that there is significant relationship between organizational 
culture and job satisfaction  (p>0/01).
Conclusion: In order to results suggest that managers increased at-
tention to reduce power distance, increase power risk in staff and 
nurses; that it would be improved  organizational culture and job 
satisfaction. 
Key words: organizational culture, job satisfaction, hospital staff
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