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بیان مسئله
ده به سازمان ها برای هدایت فعالیت های خود در مسیر نیل به اهداف تعیین ش

برنامه ریزی می پردازند در این مسیر ممکن است موانع و محدودیت هایی
ن سازمان بنابراین همواره مدیرا. بروز کنند و سیستم سازمانی را منحرف سازند

.ها باید از یک ساز و کار اصالح کننده استفاده نمایند

تنها یک سیستم کنترلی اثربخش می تواند این اطمینان را بدهد که 
ود فعالیت ها به شیوه هایی که منجر به دستیابی به اهداف سازمانی می ش

در حال اجراست

بخش بنابراین نظارت و کنترل اعمال کارکنان و فعالیت هابه خصوص در
ار از اهمیت بسیبا زندگانی انسان ها سر و کار دارد بهداشت و درمان که 

.برخوردار می باشد



 عوامل زیادی در طراحی نظام های کنترلی دخالت دارند نظام های کنترلی
اثربخش با واقعیت های سیاسی، فرهنگی اجتماعی و تکنولوژیکی 

.هماهنگی دارد

اثیر یکی از مهمترین این عوامل که در نظام کنترلی و موفقیت یک سازمان ت
دارد فرهنگ سازمانی می باشد چرا که ممکن است اعمال یک استراتژی 

به دلیل مخالف با فرهنگ سازمانی که مجموعه ای از اعتقادات اعضای 
.سازمان است به تاخیر افتاده یا رد شود

 فرهنگ نوعی احساس هویت و تعهد در اعضای سازمان به وجود می آورد
ه که موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی می شود و نهایتا فرهنگ ب

عنوان یک عامل کنترل به حساب می آید که موجب به وجود آمدن یا شکل 
.دادن به نگرش ها و رفتار کارکنان می شود



از فرهنگ سازمانی نوعی از محیط اجتماعی سازمان است و منعکس کنندده ی برخدی  
از آنجدایی کده هدر    . الگوهای پنهان از رفتارهای کارکنان و رهبدری در سدازمان اسدت   

سازمان فرهنگ منحصر به فرد خود را دارد مدیر می تواند از فرهندگ بده عندوان ید     
.اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نماید

تعاریف

فرهنگ سازمانی



:فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کامرون و کویین به شرح زیر استانواع 

نوع صمیمی و غیر رسمی بودن و کار گروهی از ویژگی های این: فرهنگ قبیله ای
.فرهنگ است

ت خطر پذیری فردی، ابداع، استقالل کاری و ارائه محصوال: فرهنگ ویژه ساالر
.منحصر به فرد از ویژگی های این فرهنگ است

این فرهنگ  برد در بازار رقابتی و دستیابی به اهداف معیار موفقیت در: فرهنگ بازار
ه مسائل است و  مسائل برون سازمانی و تغییرات محیط، اهمیت بیشتری نسبت ب

.داخلی سازمان دارد
ی این نوع هماهنگی، ثبات و تحت کنترل بودن از ویژگی ها: فرهنگ سلسله مراتبی

.باشدفرهنگ است و معیار موفقیت کارائی می 



تعریف کنترل

ایهفعالیتباشدهانجامعملیاتآنطریقازکهاستفراگردیکنترل
تصحیحبرایفراگرداین.شوندمیدادهتطبیقشدهریزیبرنامه

کاربهسازمانیاهدافبهدستیابیجهتدرسازمانعملکردمستمر
مینشانرااهدافتحققجهتدرپیشرفتمیزانوشودمیگرفته
.دهد



 یکی از سه ها از نظر کنترل می توانندویلیام اوچی، استاد دانشگاه کالیفرنیا معتقد است که سازمان
:استراتژی زیر را انتخاب کنند

 (:بازار)اقتصادی کنترل

  سازمان هایی که این دیدگاه را دارند، عموماً آن هایی هستند که دارای محصوالت و خدماتی
چون کنترل، در مورد معیارهاییکامالً ویژه و جداگانه هستند و در شرایط رقابت کامل قرار دارند

.رقابت قیمت ها یا سهم بازار اعمال می شود

کنترل اداری

برای مقررات، دستورالعمل ها، استاندارد فعالیت ها، شرح کامل وظایفاین نوع کنترل بر مبنای
هدایت رفتار اداری کارکنان و سایر مکانیسم های اداری مثل بودجه، صورت می گیرد تا این

اطمینان به دست آید که اعضای سازمان دارای رفتارهای مناسب شغلی هستند و به 
.استانداردهای عملکردی مورد نظر دست می یابند

کنترل قبیله ای

ر در این نوع کنترل رفتار کارکنان باتوجه به ارزش های مشترک هنجارها سنت ها و باورها و دیگ
سلسله مقایسه با کنترل اداری که بر پایه کنترلجنبه های فرهنگ سازمانی تنظیم می شود و در 

رد انتظار و مراتب قرار دارد، کنترل قبیله ای مبتنی بر فرد و گروه است تا رفتارهای کاری مناسب و مو
ه در آنها  کنترل قبیله ای، نوعاً در سازمان هایی یافت می شود ک.نیز معیارهای عملکرد را معین کند

.تیم ها کاربرد گسترده داشته و تکنولوژی مدام در حال دگرگونی است



سازمانیفرهنگنوعشدنمشخصازپسسازگارکنترلیاستراتژیپژوهشایندر
نترلکالگویاساسبرکهصورتاینبهشودمیتعیینهابیمارستانازهریک

یلهقبکنترلاستحاکمایقبیلهفرهنگکههاییبیمارستاندراقتضایی؛
واداریگفرهناستحاکممراتبیسلسلهفرهنگکههاییبیمارستان،(فرهنگی)ای
(قتصادیا)بازارکنترلاستحاکمساالرویژهوبازارفرهنگکههاییبیمارستاندر
.شودمیمعرفیسازگارکنترلعنوانبه



سوابق تحقیقات داخلی و خارجی

 تحول فرهنگ سازمانی و " قاسمی در پژوهشی با عنوان
نوع فرهنگ 4بیان می کند در سازمان " استراتژی های کنترلی

فرهنگ سازگاری،رسالتی،مشارکتی و تداوم میتواند:سازمانی 
تی و شکل بگیرد و استراتژی کنترلی مناسب برای فرهنگ مشارک

"  اداری"و برای فرهنگ های رسالتی و تداومی " قومی"سازگاری 
.خواهد بود

 با عنوان رابطه فرهنگ 2001پژوهشی که توسط اونیل در سال
گ سازمانی با ساختار سازمانی انجام شد نشان داد که بین فرهن

فرهنگ سازمانی . سازمانی و ساختار سازمانی رابطه وجود دارد
تیک که با نظم و انظباط و قانون مداری تاکید دارد با ساختار بروکرا

ک کار و فرهنگی که به نو آوری و تغییر تاکید دارد با ساختار ارگانی
.آمدی بیشتری دارد



اهداف پژوهش

مارستان های تعیین استراتژی کنترلی سازگار متناسب با نوع فرهنگ سازمانی در بی
94منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 

:هدف اصلی  

: هدف کاربردی

ارایه راهنمای عملی به مدیران بیمارستان های مورد مطالعه  جهت استفاده از 
یت در تحقق اهداف وموفقبه منظور کنترلی سازگار با فرهنگ بیمارستان خوداستراتژی 

.  برنامه ها تا از این طریق موجب ارتقاء هرچه بیشتر سطح سالمت جامعه شوند



درکهتاسکاربردیهدفاساسبرواستمقطعیتحلیلیوتوصیفینوعازپژوهشاین
معمجتوبهارلوسینا،شریعتی،بیمارستانچهارپرسنلنفر327بیندر1394سال

.گرفتانجامتهرانپزشکیعلومدانشگاهخمینیامامبیمارستانی

نوع پژوهش

ابزار گردآوری 
داده ها

24لشامکهبودکوئینوکامروناستانداردپرسشنامههادادهگردآوریابزار
6قالبردکنترلیاستراتژیتعیینجهتسازمانیفرهنگسنجشبرایسوال
-4کارکنان،مدیریت-3سازمان،رهبری-2غالب،ویژگی-1ی،مولفه

مولفههر.بودموفقیتمعیارهای-6راهبردی،تأکید-5سازمانی،همبستگی
.دادمیقرارسنجشموردراچهارگانههایفرهنگکهبودچهارسوالدارای



زمانیارتباط بین اطالعات جمعیت شناسی و نوع فرهنگ سا

له نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد رابطه معنی داری بین فاص
.سنی کارکنان و هیچ یک از مولفه های فرهنگ سازمانی وجود نداشت

 بر اساس آزمون تی مستقل بین متغیر جنسیت کارکنان و مولفه ها مورد
.بررسی از فرهنگ سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد

ه نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد رابطه معنی داری بین سابق
کاری کارکنان و مولفه تاکیدات راهبردی سازمان وجود داشت

 بر اساس ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنادار قوی بین ابعاد فرهنگ
سازمانی با یکدیگر و به طور کلی با فرهنگ سازمانی وجود داشت و 

.همبستگی آنان از نظر آماری معنادار بود



سطح معنی داریFمقدار میانگینبیمارستانمولفه ها

فرهنگ سازمانی قبیله

2.22امام

5.81001/0
2.52سینا

2.63بهارلو

2.27شریعتی

فرهنگ سازمانی وضعیت ساالر

2.12امام

5.28002/0
2.33سینا

2.48بهارلو

2.05شریعتی

فرهنگ سازمانی بازار

2.79امام

4.18007/0
3.04سینا

3.23بهارلو

2.77شریعتی

فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی

2.80امام

5.45001/0
3.09سینا

3.32بهارلو

2.81شریعتی

نوع فرهنگ زیر 4بیمارستان مورد مطالعه به طورمشترک 4نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در 
:  به ترتیب دارای بیشترین میانگین می باشند

فرهنگ سلسله مراتبی  . فرهنگ ویژه ساالر-4فرهنگ قبیله ای   -3فرهنگ بازار   -12



بحث و نتیجه گیری

 و انحراف معیار ( 2.98)میانگینسلسله مراتبی با با توجه به جدول، فرهنگ
.  بیمارستان مورد مطالعه می باشد4دارای بیشترین مقادیر در ( 80/0)

شکی  بنابراین فرهنگ حاکم بر بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پز
، (2.94)فرهنگ بازاری با میانگین . . تهران از نوع سلسله مراتبی است
و فرهنگ ویژه ساالر با میانگین ( 2.39)فرهنگ قبیله ای با میانگین 

.به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند( 2.23)



بحث و نتیجه گیری

بیمارستان مورد مطالعه از نوع 4سازمانی غالب در بر اساس نتایج به دست آمده فرهنگ 
رل اداری منی  استراتژی کنترلی سازگار با اینن فرهننگ کنتن   .استفرهنگ سلسه مراتبی

.اده نمایندباشد و توصیه می شود مدیران از این کنترل برای پیشبرد اهداف خود استف

ردی در این نوع فرهنگ روش مدیریت حاکمیت قانون و مقررات است و تأکیدات راهب
ایی اسنتراتژی  با توجه به الگنوی کنترلنی اقتضن   . سازمان ثبات و تحت کنترل بودن است

مقررات و است که بر آئین نامه های اداری ،کنترل اداریکنترلی سازگار با این فرهنگ 
عالینت هنا،   این نوع کنترل بر مبنای استاندارد ف. دستوالعمل ها و سیاست ها متکی است

ثنل  شرح کامل وظایف برای هدایت رفتار اداری کارکنان و سایر مکانیسم هنای اداری م 
تارهای بودجه، صورت می گیرد تا این اطمینان به دست آید که اعضای سازمان دارای رف

.مناسب شغلی هستند و به استانداردهای عملکردی مورد نظر دست می یابند



یگردباهاآندرحاکمفرهنگنوعهابیمارستانهایمسئولیتواهدافتفاوتبهتوجهبا
صاحبتوافقموردبیمارستانبرایحاضرحالدرکهفرهنگی.استمتفاوتهاسازمان
وتانبیمارسدروندرراالزمثباتکهساختاریازاستعبارتگرفتهقرارمدیریتنظران
اعضایوبیمارستانمدیریتبینمناسبیموازنهباشدقادرکهثباتیکندتأمینجامعه
مییمراتبسلسلهفرهنگکهحاضر،پژوهشدرآمدهبدستفرهنگ.کندبرقرارپزشکی
لهسلسفرهنگدر.شودمیهابیمارستاندرامراینتحققموجبکهاستمدلیباشد،
أکیداتتجزءبودنکنترلتحتوروابطدرثباتوباشدمیکارائیموفقیتمعیارمراتبی
چنانچه.استسازگاربیمارستانهایمسئولیتوماهیتباکهاستسازمانراهبردی

هایانبیمارستدرآنمعیارهایواداریکنترلکارسازوازمنتخبهایبیمارستانمدیران
ارائهکهخویشاهدافبهوبرداشتهگاماثربخشمدیریتراستایدرنماینداستفادهخود

.یافتخواهنددستپیشازبیشاستبیمارانبهمطلوبوکیفیتباخدمات
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