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اهداف خطير خود دست مييابد که افرادش ارزشها ،شخصيت و اهدافشان را متناسه

بها ايهن فرهنهگسهازماني
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نمونهگيري تصادفي طبقهاي متناس

با حجم  353آزمودني جهت مطالعه انتخاب شدند .براي گهردآوري دادهههاي

پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگسازماني گوفي و جونز ( ،)1996يگانگي فرد -سازمان کريستف ()1996
و سالمت سازماني هوي و همکاران ( )1996استفاده شد .روايي هر سه پرسشهنامه ازنرهر متخصصهان مهديريت و
علوم رفتاري مورد تأييد قرار گرفهت و بهراي ميهزان پايهايي نيهز از روش آلفهاي کرونبها بهه ترتيه
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فرهنگسازماني  ،0/83يگانگي فرد-سازمان  ،0/97سالمت سازماني  0/91گزارش شهد .دادهههاي تحقيهق په
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جمعآوري با استفاده از نرمافزارهاي آماري  Lisrelو  SPSSتحلي شدند.
يافتهها :نتايج الگويابي معادالت ساختاري نشان داد که فرهنگسازماني بر سالمت سازماني با نقش ميانجي يگانگي
فردي -و سازماني اثر مثبت و معنيداري دارد.
نتيجهگيري :با توجه به نتايج حاص از عوام اثرگهذار برافهزايش سهالمت سهازماني توجهه بهه فرهنهگسهازماني
دانشگاهها با تأکيد بر يگانگي فرد -سازماني مي باشد.
واژگان كليدي :فرهنگسازماني؛ يگانگي فرد-سازمان؛ سالمت سازماني

مصطفی الماسی و لیال نعمتی

ازنرر مبلي )2005( 4فرهنگ بهراحتي قاب تعريف

 -1مقدمه
نيروي انساني در هر سازمان جزء مهمترين منابع

نيست ولي قاب

درک است .فرهنگ سازماني نشان

سازماني به شمار ميرود و در حقيقت هستهي مرکزي

دهنده مجموعهاي از ارزشها ،باورها و مفروضات

فعاليتهاي سازماني بر پايهي منابع انساني و چگونگي

اساسي ،انترارات و هنجارهايي است که کارکنان بر

بهکارگيري آن جهت انجام امور مختلف بهمنرور تحقق

اساس آن فکر ميکنند ،تصميم ميگيرند و اجرا مي
5

اهداف سازمان است .بهطورکلي اثربخشي و كارايي

کنند (زايدي ايروک)2013 ،؛ بهعبارتديگر فرهنگ

سازمان تا حدود زيادي به اثربخشي و كارايي نيروي

الگويي از مفروضات مشترک است که گروه آن را

انساني در آن سازمان بستگي دارد (رئيسي و همکاران،

فراميگيرد ،به طوري که مشکالت انطباق پذيري

.)1391

خارجي و هماهنگي داخلي گروه را ح ميکند و به

دانشگاهها و مراکز آموزش عالي نقش اساسي و

عملکرد و تأثير مثبتش معتبر دانسته ميشود و از

سب

مهمي در پرورش نيروي انساني متخصص دارند و از

اين جهت بهمثابه روش صحيح ادراک ،تفکر و احساس

اصلي

در خصوص آن مشکالت گروه ،به اعضاي جديد

سمتوسو دهندهي سرمايه فکري و انساني کشور نقش

آموزش داده ميشود (عسگريان .)1388 ،شاين 6معتقد

فراواني در اين ميان ايفا ميکنند (آبيسکرا و گوثري،1

است که فرهنگ سازمان پديده پويايي است که دائماً

2004؛ آشوين .)2008 ،2با درک اين مهم که تغيير جزء

در حال تعام بين محيط و افراد است و براثر اندوختن

الينفک و ذات دانشگاههاي هزاره سوم شده است،

از دشواري سازگاري بيروني و يکپارچگي دورني از

قدرت سازگاري و انطباق با تحوالت اخير در عرصه

سوي گروهي معين ،شک ميگيرد (اردالن و همکاران،

مختلف اقتصادي ،اجتماعي و آموزشي افزايش مييابد.

.)1393

طرفي اعضاي هيأت علمي بهعنوان عام

ازاينروي ،داشتن نيروي انساني توانا و کارآمد که بنياد

مديريت مراکز آموزش عالي عالوه بر

در مقاب

ثروت ملي و داراييهاي حياتي سازمان بهحساب

معطوف ساختن توجه خاص خود به شناخت فرهنگ

ميآيند ،منافع بسيار زيادي براي دانشگاهها به دنبال

سازماني

و

خواهد داشت (موغلي و همکاران1388 ،؛ اعرابي و

هماهنگسازي فرد-سازمان در سازمانها بهخصوص

فياضي1387،؛ شريفزاده و خيرانديش1388 ،؛ سوميا

در بدو استخدام ،ورود و حين خدمت اعضاي هيأت

و ويالمسون .)2008 3،بسياري از سازمانها راهح اين

علمي و کارکنان در سازمانها و مراکز تحت پوشش

مسئله را شناسايي فرهنگ سازماني فعلي و تغيير آن بر

مديريت خويش نيازمند است (اردالن و همکاران،

اساس شرايط موجود و مزيت رقابتي تشخيص داده و

 .)1387اکثر محققان بر اين عقيدهاند که يگانگي فرد-

تالش كردهاند زمينه الزم براي پرورش كاركنان توانمند

سازمان نشاندهنده نوعي يگانگي و توافق بين فرد و

را فراهم نمايند .در اين ميان فرهنگ سازماني متناس

سازمان است .يگانگي فرد-سازمان بهعنوان ميزان

با سازمان که نيازها ،ارزشها ،اهداف ،دانش و

تجان

به

راههايي

يکپارچهسازي

براي

بين ارزشهاي فردي و ارزشهاي سازمان

و هماهنگ

است ،بر اين اساس توافق و سازش بين ارزشهاي

باشد ،از مهمترين شاخصهاي برتري يك سازمان

سازمان ،معماري ساختار اصلي يگانگي شخص و

تواناييهاي فرد-سازمان در آن تناس
نسبت به ديگري هستند (مقيمي.)1380 ،

7

فرهنگ بهحساب ميآيد (نيک 2011،؛ کيتي2013،؛
آستاخوا.)2012 ،

100

مجله مديريت فرهنگي /سال يازدهم /شماره سي و دوم /تابستان 1395

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سالمت سازمانی؛ با نقش میانجیگری یگانگی فرد -سازمانی

افراد با

سالمسازي و افزايش مسئوليت اعضاء و درنهايت

تحقيقات نشان ميدهد که هر چه تناس

سازمان بيشتر باشد ،پيامدهاي شغلي مثبتتر خواهد

ارتقاء و بهبود سالمت سازماني نقش بسزايي داشته

بود .ازجمله اين پيامدها؛ تعهد سازماني ،رضايت

باشند .فراهاني ( )2014سازمانهاي سالم را تأکيد

شغلي ،انگيزه کاري ،افزايش عملکرد افراد و بازگشت

منحصر به فردي روي اهداف ،مناس

بودن روابط،

سرمايه واقعي هست (الورو کريستف2001 ،8؛ پسنر،9

توزيع بهينه قدرت و منابع ،همبستگي ،روحيه ،ابتکاري

1992؛ اوريلي و چتمن  .)1991محققان دريافتهاند که

بودن ،انطباق با محيط و توانايي براي يافتن راهح

يگانگي فرد-سازمان براي متصديان مشاغ و سازمان

براي موانع هست .واقعيتي که امروز ،تحت عنوان

اثربخشي (انجام کار درست) و

سالمت سازماني مطرح است ،جايگاه شايستهاي را در

نتايج مهمي از قبي

کارايي (درست انجام دادن کار و بر چگونگي انجام
کار تأکيد دارد) بهرهوري و موفقيت سازمان در پي

سازمانها به خود اختصاص داده است.
اليدن و کلينگ
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( )2000اعتقاد دارند در يک

دارد (آلنياکيک2013 ،؛ کاب و ادوارد 2004؛ کريستف-

سازمان که از محيطي سالم برخوردار است افراد

براون .)2000 ،همچنين منجر به افزايش انگيزه (چرايي

سودمند و مؤثر هستند که در آنجا ميخواهند بمانند،

رفتارها که باعث آغاز و ادامه فعاليت ميشود) و

کار کنند ،به آن افتخار کنند .سالمت سازماني براي

نگرش افراد ازجمله ،قصد ماندن افراد در سازمان،

دانشگاه بهعنوان يک سازمان ارگانيک که با محيط

رفتار شهروندي ،گردش مالي ،عملکرد افراد در سازمان

ارتباط پويا دارد حائز اهميتتر است زيرا کيفيت و

مي شود (هافمن و وهر2006 ،10؛ کريستف براون و

توسعه دانش بهعنوان يکي از اهداف اصلي دانشگاه تا

همکاران2005،؛ ورکوئر و باير و واگنر2003 ،؛

اندازه زيادي بهسالمت سازماني و محيط کاري وابسته

آليناکيک .)2013 ،باعث افزايش رضايت شغلي کارکنان

است (صادقيفر و بهشتيراد.)1393 ،

(بين انترارات سازماني و نيازهاي فردي همخواني

مطالعات صورت گرفته در خصوص متغيرهاي

وجود دارد) ،تعهد سازماني ميشود (آليناکيک،11

پژوهش نتايج مختلفي را نشان ميدهد ،ازجمله،

2013؛ ميلر .)2010 ،يکي ديگر از نتايج مثبت يگانگي

احمدي و همکاران ( )1391در پژوهش خود رابطه

فرد-سازمان ايجاد روحيه (که به معناي توافق معقول

مثبت و معناداري بين فرهنگسازماني و يادگيري

بين انترارات نقشها ،نيازهاي فرد و هدفهاي

سازماني با سالمت سازماني را نشان دادند .در مطالعه و

سازماني است و آماده بودن فرد براي انجام کار) و

بررسي ربيعي و بيگدلي ( )1390مشخص شد که

سالمت کارکنان و سالمت سازمان هست و خوشحال

فرهنگسازماني در جهت ارتقاي سالمت نرام اداري

بودن کارکنان از اينکه ارزشهاي سازمان باارزشهاي

مؤثر بوده .ابزري و همکاران ( ،)1389نشان دادند که

آنان مطابقت دارد (کومان .)2009 ،يکي از اقداماتي که

نوع فرهنگ غال

در دانشگاهها ميتواند تأثير فراواني

سازمان براي دستيابي به اهداف خود براي يکپارچه-

بر نوع رفتارهاي اعضاي هيأتعلمي دانشگاه داشته

سازي فرد-سازمان توجه دارد ،افزايش شاخصهاي

باشد و همچنين فرهنگسازماني بهطور مستقيم و قوي

سالمت سازماني است (آستاخوا .)21 :2012 12،به نرر

بر نوع نگرشها و رفتارهاي سازماني تأثيرگذار است و

ميرسد چنانچه اعضا در يک سازمان احساس کنند بين

يافتههاي آنان بيانگر اين است که اگر ارزشهاي فرد

ارز شهاي آنان و سازمان و همچنين بين ويژگيهاي

باارزشها و فرهنگسازماني دانشگاهي که در آن

فردي با شغلشان مشابهت وجود دارد ميتواند در

نداشته باشد مي به ترک

مشغول به کار هستند تناس
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اين سازمان بيشتر است .در مطالعه و بررسي اردالن

همکاران ( )1996پرداخته شود تا از منرر نتايج و

( ،)1387مشخص شد که هرچه فرهنگ سازمان از

يافتههاي پژوهش ،مسئوالن و متصديان نرام آموزش

انسجام و قوت بيشتري برخوردار باشد ،ميزان يگانگي

عالي ،خصوصاً دانشگاههاي موردنرر (جامعه آماري)

و انطباق معيارهاي فردي و معيارهاي سازماني در

بتواند در بهبود فرهنگ بهکارگيري نيروي انساني

يگانگي فرد و سازمان بيشتر است و اين امر موج

موردنياز ،برقراري تناس

کارايي ،اثربخشي و درنهايت ،بهرهوري دانشگاهها از

سازمان ،ايجاد محيط سازماني مطلوب و سالم و ارتقاي

فعاليتهاي اعضاي هيأت علمي خود است .در مطالعه

کارايي نيروي انساني و بهرهوري سازماني تالش کنند.

صادقي فر و بهشتي راد ( )1393مشخص شد که بين

چرا که امروزه به دلي تغييرات محيطي دانشگاه ها نيز

فرهنگسازماني و سالمت سازماني ازنرر اعضاي هيأت

بايد براي به دست آوردن مزيت رقابتي و پيشرفت،

علمي رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .دودک و

بايد با تگيه بر فرهنگ سازماني متناس

و يکپارچه

همکاران ( ،)2012در پژوهش به اين نتيجه رسيدند که

سازي يگانگي – فرد سازمان ،سالمت سازماني خود را

توزيع نمرات فرهنگسازماني با توزيع نمرات در

تضمين کند تا بتواند به اين مزيت هاي رقابتي برسد و

سالمت سازماني به شک معناداري با يکديگر ارتباط

از اين تغييرات پي در پي به عنوان فرصت هاي رقابتي

( ،)2007ماهر

از آنان سود جويد .چرا که دانشگاهها از گرانبهاترين

( )2005بهطور جداگانه نشان داد که فرهنگسازماني

ذخايري شناخته شده براي جوامع معرفي ميشوند ،در

منجر به افزايش متغيرهاي سازماني نرير عملکرد

اين صورت پيشرفت و توسعه ملي در گروه توسعه،

سازماني ،انگيزه و موفقيت شغلي ،نوآوري ،ابتکار و

پويايي و تحرک دانشگاهها است ،الزمه موفقيت

سالمت سازماني ميشود .نرري ( )1391در پژوهش

دانشگاهها در راستاي مأموريت اصلي خود ،محيط و

خود بيان داشت که بين يگانگي فرد – سازمان و

جو سالم سازماني است تا اعضاء سازمان بتوانند با

ويژگيهاي شخصيتي با سالمت سازماني رابطه مثبت و

درک اهداف و چشماندازها و با برقراري تعامالت و

معناداري وجود دارد .سيلورثرن ،)2004( 15در پژوهش

روابط سازنده برقرار در جهت توسعه تالش کنند ،با

خود نشان داد که سازمانها داراي فرهنگهاي

توجه به مسائ مطرح شده پژوهش حاضر سعي به

مختلفياند .اين فرهنگ شام فرهنگ اداري ،ابتکاري

پاسخگويي اين سؤال دارد که آيا فرهنگسازماني با

يا پشتيباني است.

نقش ميانجي يگانگي فرد -سازمان بر سالمت سازماني

دارند .نتايج پژوهشهاي پاتريک
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مطالعات صورت گرفته نشان ميدهد که

و يگانگي بين افراد و

اثر معنيداري دارد؟

فرهنگهاي پشتيباني و ابتکاري نسبت به فرهنگ اداري
ميزان رضايت شغلي باالتري را ايجاد ميکند و در

 -2مدل مفهومي پژوهش

مقاب يگانگي مناس تر فرد و سازمان منجر به تعهد

هدف کلي اين ،پژوهش بررسي تأثير هوش

سازماني بيشتر و ميزان کمتر جايگزيني (تغييري) مي-

سازماني و هوش اخالقي بر دلبستگي شغلي با نقش

گردد؛ بنابراين ،در اين تحقيق تالش شده است به

ميانجي سرمايه اجتماعي هست .در اين راستا مدل

بررسي فرهنگسازماني بر اساس مدل گوفي و جونز

مفهومي در شک  1ارائه ميگردد.

( ،)1996يگانگي فرد-سازمان بر اساس مدل کريستف
( )1996با سالمت سازماني بر اساس مدل هوي و
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سالمت سازماني

فرهنگسازماني

يگانگي
فردي-سازماني

شک  :1مدل مفهومي پژوهش
 -3فرضيههاي پژوهش

بعد معيارهاي فردي و معيارهاي سازماني و  54سؤال

 )1فرهنگسازماني بر سالمت سازماني اثر دارد.

تشکي شده است؛ و سالمت سازماني توسط هوي و

 )2فرهنگسازماني بر يگانگي فردي – سازماني اثر

همکاران ( )1996ساختهشده و هفت حوزه سالمت
سازماني يعني يگانگي نهادي ،نفوذ مدير ،مالحره

دارد.
 )3يگانگي فرد-سازماني بر سالمت سازماني اثر دارد.
 )4فرهنگسازماني بر سالمت سازماني با نقش ميانجي
يگانگي فردي -سازماني اثر دارد.

گري ،ساخت دهي ،پشتيباني منابع ،روحيه و تأكيد
علمي و  44سؤال تشکي

شده است هست .روايي

پرسشنامهها بر اساس روش روايي محتوايي و با
بهرهگيري از نررات متخصصان تعيين شد و براي
سنجش پايايي پرسشنامهها از ضري

 -4روش پژوهش

آلفاي کرونبا

روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي

استفادهشده است که براي پرسشنامه فرهنگ سازماني

هست .جامعه آماري شام کليه اعضاي هيأت علمي

 ،0/83يگانگي فرد و سازمان  0/97و پرسشنامه سالمت

دانشگاه علوم پزشکي همدان و کرمانشاه به تعداد 649

سازماني  0/91محاسبه گرديد.

نفر ميباشد .حجم نمونه اعضاي هيأت علمي

تجزيهوتحلي دادهها با استفاده از نرمافزار آماري

دانشگاههاي علوم پزشکي کرمانشاه و همدان با استفاده

 SSPS16و  LISRELدر دو سطح توصيفي و استنباطي

 163و  190آزمودني هست

انجام شد .در سطح توصيفي از آمارههاي نرير ميانگين،

که با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي

انحراف استاندارد ،کجي و کشيدگي و در سطح

نسبي جهت مطالعه انتخاب شدند .ابزارهاي گردآوري

همبستگي پيرسون بهره

از فرمول کوکران به ترتي

استنباطي از آزمونهاي ضري

سه پرسشنامه استاندارد بهره

گرفته شده است ،همچنين براي تعيين ميزان و توان

گرفته شد .پرسشنامه فرهنگسازماني توسط گوفي و

تأثير فرهنگسازماني و يگانگي فردي -سازماني بر

جونز ( )1996ساخته شده و از دو بعد اجتماعي بودن

سالمت سازماني بر اساس نرمافزار آماري LISREL

و انسجام و  14سؤال تشکي شده است يگانگي فرد و

استفادهشده است.

دادههاي پژوهش شام

سازمان توسط کريستف ( )1996ساخته شده و از دو
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محاسبهشده است (تئو و نوي  .)2012 ،الزم به ذکر

 -5يافتههاي پژوهش
در جدول  1شاخصهاي توصيفي متغيرها شام

است که از نرمافزار ليزرل براي تجزيه تحلي دادهها

ميانگين ،انحراف استاندارد ،چولگي و کشيدگي ارائه

استفاده شد .در جدول شماره  ،3برازش مطلق ،تطبيقي

شدهاند .کالين ( )2011پيشنهاد ميکند که در مدليابي

و مقتصد به تفکيک گزارش شدهاند .در اين پژوهش

علي ،توزيع متغيرها بايد نرمال باشد .او پيشنهاد ميکند

شاخص نيکويي برازش ( ،)GFIشاخص نيکويي

که قدر مطلق چولگي و کشيدگي متغيرها به ترتي

برازش تعدي يافته ( )AGFIو ريشه ميانگين مربعات

نبايد از  3و  10بيشتر باشد .با توجه به جدول شماره 1

باقيمانده استانداردشده ( )SRMRبهعنوان شاخصهاي

قدر مطلق چولگي و کشيدگي تمامي متغيرها کمتر از

برازش مطلق ،شاخص برازش تطبيقي ( ،)CFIشاخص

مقادير مطرح شده توسط کالين ( )2011هست؛

برازش هنجار شده ( )NFIو شاخص برازش هنجار

بنابراين اين پيشفرض مدليابي علي يعني نرمال بودن

نشده ( )NNFIبهعنوان شاخصهاي برازش تطبيقي و

تک متغيري برقرار است .در جدول شماره  2ماتري

مجذور خي بر درجه آزادي ( ،)X2/dfشاخص برازش

همبستگي متغيرهاي پژوهش ارائه شدهاند.

ايجاز ( )PNFIو مجذور ميانگين مربعات خطاي

با توجه به جدول شماره  ،2رابطه تمامي متغيرها
در سطح  0/01مثبت و معنيدار هست .از روش بيشينه

( )RMSEAبهعنوان شاخصهاي برازش

تقري

مقتصد در نرر گرفته شدند.

احتمال براي آزمون الگوي نرري پژوهش و برازش آن

در جدول  ،3مقادير بهدستآمده در پژوهش حاضر

با دادههاي گردآوريشده استفاده شد .استفاده از اين

و حد قاب

پذيرش هر يک از شاخصهاي برازش

روش نيازمند نرمال بودن چند متغيره متغيرها هست.

گزارش شدهاند .با توجه به اين جدول تمامي شاخص-

در پژوهش براي بررسي نرمال بودن چندمتغيره از

هاي برازش در حد مطلوبي قرار دارند و ميتوان نتيجه

کشيدگي استانداردشده مرديا 16استفاده شد .اين

گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبي با دادههاي

ضري

عدد در پژوهش حاضر  97/99به دست آمد که کمتر از

گردآوريشده دارد.

عدد  323هست که از طريق فرمول )p(p+2

جدول  :1شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

چولگي

كشيدگي

فرهنگسازماني

1/90

0/42

-0/03

-0/48

يگانگي فردي -سازماني

3/31

0/59

-0/29

-0/18

سالمت سازماني

2/34

0/40

-0/06

-0/28

جدول  :2ماتري
شماره

متغير

همبستگي متغيرهاي پژوهش
2

1

فرهنگسازماني

1

2

يگانگي فردي -سازماني

**

3

سالمت سازماني

**0/34

0/57

3

1
**0/61

1

*p<0.05, **p<0.01
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جدول  :3شاخصهاي نيکويي برازش الگوي آزمون شده پژوهش
شاخصهاي برازش مطلق
شاخص

GFI

AGFI

SRMR

مقدار بهدستآمده

0/91

0/82

0/06

حد قاب پذيرش

بيشتر از 0/90

بيشتر از 0/80

کمتر از 0/05

شاخصهاي برازش تطبيقي
شاخص

CFI

NFI

NNFI

مقدار بهدستآمده

0/94

0/93

0/92

حد قاب پذيرش

بيشتر از 0/90

بيشتر از 0/90

بيشتر از 0/90

شاخصهاي برازش تعديليافته
شاخص

X2/df

PNFI

RMSEA

مقدار بهدستآمده

3/36

0/70

0/08

حد قاب پذيرش

کمتر از 3

بيشتر از 0/60

کمتر از 0/08

شک  :2الگوي آزمون شده پژوهش
با توجه به شک  :2اثر مستقيم فرهنگ سازماني بر

غيرمستقيم فرهنگسازماني بر سالمت سازماني با نقش

سالمت سازماني ( )-0/07با آماره  -0/89معنيدار

ميانجي يگانگي فردي– سازماني ( )0/51با آماره 8/62

نيست .اثر مستقيم فرهنگ سازماني بر يگانگي فردي -

در سطح معنيداري  0/001مثبت و معنادار است.

سازماني ( )0/68با آماره  9/06در سطح معنيداري
 0/001مثبت و معنادار است .اثر مستقيم يگانگي فردي

 -6بحث و نتيجهگيري

– سازماني بر سالمت سازماني ( )0/76با آماره 9/32

چكيده مفهوم سالمت سازماني مفهومي بينريري

در سطح معنيداري  0/001مثبت و معنادار است .اثر

است كه به ما اجازه ميدهد تصوير بزرگي از سالمت
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سازمان داشته باشيم .در سازمانهاي سالم ،كارمندان

ميشود و اين گروههاي کاري عملکرد ضعيف را زود

متعهد و وظيفهشناس و سودمند هستند و از روحيه و

تشخيص داده و با همکاري يکديگر براي رفع آن

عملكرد بااليي برخوردارند (نجومي)1392 ،؛ بنابراين

تالش ميکنند .همکاري و مشارکت در سه سطح

ضروري است که دانشگاهها با توجه به شرايط و

مديريتي و حتي افرادي که در سطح پايين سازمان قرار

مقتضيات خود ،سازوکارهاي مناسبي را جهت نهادينه

دارند افزايش و تقويت ميگردد .از ديگر نتايج

کردن سالمت سازماني شناسايي و کليه امکانات خود

بهدستآمده تأثير مثبت و معنيدار فرهنگسازماني بر

را براي آن آماده نمايند .با درک اين مهم پژوهش

يگانگي فردي -سازمان است .اين نتايج با پژوهشهاي

حاضر باهدف بررسي تأثير فرهنگسازماني با نقش

ابزري و همکاران ( ،)1389اردالن و همکاران (،)1387

ميانجي يگانگي فردي-سازماني بر سالمت سازماني

جان ميلر و همکاران ( )2010و سيلورثرن ()2004

فرضيه هاي پژوهش

همسو هست .چراکه به نتايج مشابه اي دست يافتند.

نشان داد که اثر فرهنگسازماني بر سالمت سازماني

هر چه فرهنگسازماني از انسجام و جامعهپذيري

معنيدار نيست .اين رهيافت با پژوهشهاي احمدي و

بااليي برخوردار باشد ،ميزان يگانگي فرد -سازمان و

همکاران ( ،)1391تيمور لو و همکاران ( ،)1390ربيعي

مؤلفههاي آن بيشتر است و اين امر موج

اثربخشي و

و بيگدلي ( )1390و قنبري و همکاران ()1393

بهرهوري دانشگاهها از فعاليت هاي اعضاي هيأت

ناهمسو هست ،غني شدن و توجه به فرهنگسازماني

علمي خود است .فرهنگ سازماني بر تمامي اجزاي

بهعنوان هويت و شخصيت سازمان ،ميتواند سالمت

سازمان تأثير ميگذارد و آنها را قوي ،ضعيف يا

سازماني را افزايش دهد .هنگاميکه فرهنگ سازماني

متعالي ميسازد .اين فرهنگ غني تأثير مستقيمي بر

شرايطي را براي اعمال و پيادهسازي مؤلفههاي سالمت

يگانگي فرد-سازمان دارد .لذا هر چه يگانگي بين

سازماني فراهم ميآورد ،اهداف سازمان براي اکثريت

الگوي رفتار فردي و رفتار سازماني بيشتر باشد انسجام

کارکنان واضح است و کليه فعاليتها در جهت اهداف

فرهنگي يا يگانگي فردي-سازماني بيشتري ايجاد

تعلق

خواهد شد .همچنين ،سيلورثرن ( )2004در مورد

ميکنند ،عالقه و انگيزه بااليي براي اعالم نررات خود

فرهنگسازماني معتقد است که فرهنگسازماني اهداف

و تصميمگيريهاي سازمان دارند؛

بسياري ازجمله تعيين ضوابط براي رفتار کارکنان را

کارکنان در جهت ح مشکالت بهصورت غيررسمي و

دنبال ميکند؛ بنابراين تأثير مستقيمي ميتواند بر

فارغ از مقام رسمي با يکديگر همکاري ميکنند،

يگانگي فرد-سازمان ايفاء ميکند .درواقع ميتوان گفت

احساس مسئوليت در سازمان پرورش مييابد؛ به

يگانگي فرد –سازمان ،تناس

بين فرهنگ حاکم بر فرد

نيازهاي شخصي و روابط انساني توجه ميشود؛

و فرهنگ سازماني است .از اين منرر ميتوان بيان

تشريک مسائ بهصورت داوطلبانه و آزاد صورت مي-

داشت که فرهنگ سازماني تأثير مستقيم و معنيداري با

گيرد و اين منجر به افزايش تالش و پشتکار افراد در

يگانگي فرد -سازمان دارد.

صورت گرفت .تجزيهوتحلي

انجام ميپذيرد؛ کارکنان نسبت به سازمان ح
در ح

مسائ

دانشگاه ميشود؛ کارکنان يکديگر بهعنوان يک فرد

تجزيهوتحلي بخشي ديگر از نتايج نشان داد که اثر

مستعد و توانا براي يادگيري و توسعه ميبينند؛

يگانگي فرد-سازماني بر سالمت سازماني مثبت و

مديريت و رهبري بهصورت انعطافپذيري سوق داده

معنيدار است .اين نتايج با پژوهشهاي دودک و

ميشود؛ همکاري گروههاي کاري با يکديگر پررنگ

همکاران ( )2012و نرري ( )1391همسو هست .مير
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سپاسي ( )1378در اين باب بيان دارد که يگانگي در

در اهداف سازمان در بين سازمان ميشود ،در مقاب

رضايت شغلي و عملکرد افراد تأثير دارد و اين امر

يگانگي در تمامي فرهنگ سازمانها از اهميت به

زمينه ايجاد يک سازمان سالم را فراهم مينمايد .پ

سزايي برخوردار است زيرا که بر تقسيم اطالعات

ميتوان نتيجه گرفت که هر چه ميزان يگانگي بين

درباره فرهنگ پيش از استخدام کارکنان و استفاده از

افراد

فرهنگ براي هدايت روند انتخاب کارکنان و معيارهاي

باارزشها ،اهداف ،هنجارها ،فرهنگ سازمان بيشتر

بهکارگيري در اين راه داللت مينمايد و منجر به سطح

باشد ،سالمت سازماني افزايش مييابد .يکي از اعمالي

بااليي از يگانگي فرد-سازمان و درنهايت بهرهوري در

که مديريت مراکز آموزش عالي براي دستيابي به

سازمانها ميگردد .نتايج اين تحقيق هم بيانگر آن است

اهداف خود دنبال ميکنند راهکارهاي يکپارچگي و

که از طريق افزايش مؤلفههاي فرهنگ سازماني ميتوان

يگانگي بين فرد – سازمان بهخصوص در بدو

يگانگي فرد – سازمان را ارتقاء داد ،زماني که ارزشها

استخدام ،حين خدمت آنان در سازمان و افزايش

و اهداف افراد باارزشها و اهداف سازمان هماهنگ

شاخصهاي سالمت سازماني هست که اين امر بهنوبه

باشد اعضاء نسبت به کار و سازمانشان نگرش مثبتي

خود منجر به اثربخشي ،کارايي و بهرهوري سازماني

پيدا ميکنند .يگانگي بين ارزشها ،اهداف ،دانش و

ميشود؛ بنابراين بر اساس يافتهها ميتوان بيان داشت

تواناييهاي اعضاء باارزشها ،اهداف سازمان منجر به

که چنانچه کارکنان در يک سازمان احساس کنند بين

روحيه و انگيزش در کارکنان ميشود که اين عوام از

ارزشهاي آنها و ارزشهاي سازمان مشابهت وجود

ويژگيهاي سازمانهاي سالم است .درنتيجه اين شرايط

دارد م يتواند در سالمسازي و افزايش مسئوليتپذيري

با تشکي و تقويت روابط و تعامالت اجتماعي ميزان

کارکنان و درنهايت ارتقاء و بهبود سالمت سازمان ي

عالئق ،رفاقت صادقانه تعهدات بين اعضاء سازمان

اهداف،

ارزشها،

تواناييها،

مهارتهاي

رشد مييابد که اين امر موج

نقش به سزايي داشته باشند.

حرکت سازمان بهسوي

درنهايت مشخص شد که فرهنگسازماني بر

سالم بودن ميشود زيرا از ويژگي سازمانهاي سالم

سالمت سازماني با نقش ميانجي يگانگي فردي-

احساس تعلق و عالقهمندي افراد اين سازمان است که

سازماني اثر مثبت و معنيداري دارد .اين نتايج با

اين تعلق ،از توجه سازمان به نيازهاي شخصي روابط

پژوهشهاي احمدي و همکاران ( ،)1391تيمور لو و

انساني و آزاد گذاشتن آنان براي همکاري در فعاليت-

همکاران ( ،)1390ربيعي و بيگدلي ( ،)1390دودک و

هاي سازمان سرچشمه ميگيرد .پ

ميتوان بيان کرد،

همکاران ( ،)2012پاتريک ( ،)2007مي و ولفنک

فرهنگسازماني با تکيهبر يگانگي فردي – سازماني

( )2006و ماهر ( )2005همخوان هست .چراکه به

ميتواند بهعنوان عاملي کليدي در موفقيت و عدم

نتايج مشابهي دست يافتند .از ويژگيهاي فرهنگ

موفقيت سازمانها و با تأثيراتي که بر تماميت سازمان

سازماني قوي ،انسجام در سازمان است که فعاليتهاي

دارد م يتواند دانشگاه را در جهت سالم و ناسالم بودن

افراد را در سازمان هماهنگ و در راستاي اهداف قرار

حرکت دهد؛ اهميت انجام اين پژوهش آن بود که

ميدهد و با سيستم پاداش و تنبيه و استراتژيهاي

امروزه تمامي سازمان هاي ما به خصوص دانشگاه نياز

ي کسان خود در برخورد با اعضاء منصفانه و عادالنه و

به بازنگري و تغييراتي براي حرکت به سمت سالم

اعتماد،

سازي با تکيه بر فرهنگ سازماني دارند که آنان را به

آزادي ،مسئوليت متقاب بين همکاران ،شفافيت و نرم

سمت پيشرفت و همگام ساختن با تغييرات و تحوالت

يکسان برخورد ميکند ،اين امر موج

ح
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محيطي کند تا از اين منرر به اهداف خطير خود دست

پوشش غيررسمي ،سازماندهي سازمان به شکلي که

يابد بنابراين ،با توجه به يافتههاي پژوهش پيشنهادهاي

کارمندان باهم اختالط داشته باشند ،محدود نمودن

زير براي تقويت فرهنگسازماني ،يگانگي فرد-سازمان

تفاوتهاي سلسله مراتبي که اين هدف با شيوههاي

و سالمت سازماني ارائهشده است.

مختلفي محقق ميشود ،با طراحي مجدد چارت
سازماني جهت حذف اليهها و سلسلهمرات  .ترويج به
اشتراکگذاري ايدهها ،بهکارگيري افراد باانگيزه و تعيين

پيشنهادها
بهکارگيري درست نيروي انساني بهتنهايي نميتواند

استانداردهاي باالي عملکرد مديران افراد باانگيزه را به

باعث باال رفتن کيفيت شود بلکه مسئولين با نگهداري

کار گرفته ،استانداردهاي بااليي براي عملکرد تعيين

صحيح و توجه به انگيزهها و نيازهاي آنان و سعي در

نموده؛ ميتوانند ميزان انسجام و جامعهپذيري را در

برآورده ساختن اين نيازها و با رشد و تعالي نيروي

دانشگاه افزايش و رشد دهند .اين عم زماني انجام مي

انساني ،سالمت آنان و سازمان را افزايش دهد.

پذيرد که سازمان به اهداف ،ارزشها ،شخصيت،



دانشگاه سالم خواهان مديراني بانفوذ است،

روحيه ،سالمت روان و جسمي ،انگيزش و ويژگيهاي

الزم است براي تقويت حمايتي بودن رفتار مدير

افراد خود توجه کند و موجبات الزم را براي اين امر

تدابيري اتخاذ شود که مديران بتوانند با اعضاي خود

ضروري و مهم به کار گيرد همچنين اهداف و وظايف

روابط صميمي برقرار سازند و قدردان موفقيت و

و ارزشهاي سازمان را براي افراد سازمان خود

کارهاي يکديگر باشند و فضايي همراه بااحساس

شفافسازي کند که از اين نرر موج

فراهم آوردن

اطمينان ،اعتماد ،همدردي ،احساس لياقت و شايستگي

جوي سالم ،باز ،پويا و با اعتمادي در سازمان حاکم

را در بين افراد دانشگاه به وجود آورند.

ميسازد .همچنين ،با متعالي ساختن فرهنگ سازماني

پ



براي متناس سازي مهارتهاي اجتماعي،

خود که تأثير بسيار کليدي بر يگانگي فرد-سازمان دارد

کالمي ،نوشتاري ،مديريت زمان ،مهارتهاي ح

سازمان را در مسير موفقيت و پيشرفت و سالمت پيش

مسئله ،مهارتهاي مديريت اعضاء را با نيازهاي شغلي

برد .ازجمله راهکارهايي که به مديران و مسئولين

آنان به مسئولين و مديران آموزشي پيشنهاد ميگردد؛ از

پيشنهاد ميشود اين است که براي ايجاد احساس تعلق

طريق فرآيند آموزش و جامعهپذيري زمان ورود و در

افراد نسبت به سازمان و عالقهمند ساختن آنها به

حين زمان خدمت به آنها آموزشهاي الزم را در اين

اعالم نرراتشان در مورد مشکالت سازمان بايد بستري

خصوص داده و اين مهارتها را رشد و پرورش دهند.

فراهم شود که آنها بتوانند بهصورت غيررسمي و فارغ

به دانشگاه پيشنهاد ميشود از طريق جامعهپذيري

از عنوان و مقام رسمي با يکديگر همکاري کنند و

سازماني ،تواناييهاي افراد را با نيازهاي شغلي افراد

همچنين شرايطي را به وجود آورند تا چگونگي تفکر

هماهنگ کند ،مهارتهاي ايجاد انگيزه ،جهتدهي به

و تصميمگيري مافوق خود را ببينند و حتي نررات

رفتارهاي ديگران ،مديريت زمان ،مديريت اعضاء براي

آنها را مورد سؤال قرار دهند.


مهارتهاي

ح

مسئله ،مهارتهاي

اجتماعي،

خالقيتهاي نوآورانه ،ويژگيهاي شخصيتي افراد را با
دانشگاه همسو و هماهنگ سازد .مديران با استفاده از
راههاي کاهش رسميت بين کارمندان که از طريق
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