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که داراي مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته مددکاري اجتماعی بوده و 
ها به  انتخاب آن  و بیشتر است و سال5ها در بیمارستان  سابقه خدمت آن

 از ازی اطالعات مورد نيآور  جمعي برا.اري انجام گرفته استروش تمام شم
) ي مورلی گلیکنها ارزش(اي مددکاري اجتماعی  ي حرفهها ارزشپرسشنامه 

 از پرسشنامه  هر دو.استفاده شد) کامرون و کویینمدل ( یو فرهنگ سازمان
  91/0  و 82/0 بیها به ترت  آنییای الزم برخوردار بودند و پاییایاعتبار و پا

 نرم قیها از طر  دادهلی و تحلهی جهت تجزاطالعات آوري پس از جمع .بود
 بی ضري آمارکیتکن با استفاده از قی تحقيها آزمون فرضیه، SPSSافزار 

 نشان داد که ها فرضیه  حاصل از آزمونجینتا.  انجام گرفترسون،ی پیهمبستگ
 و ارزش انسانی، ي شأنها ارزش نی ب قوينسبتاًمستقیم و همبستگی رابطه 

.  وجود داردی بیمارستان فرهنگ سازمانصداقت و امانتداري و صالحیت با
رسانی و فرهنگ سازمانی بیمارستان همبستگی در حد  میان ارزش خدمت

متوسط است، بین ارزش عدالت با فرهنگ سازمانی بیمارستان همبستگی 
 یفرهنگ سازمان با ی روابط انسانتی ارزش اهمنیبو  باشد  ضعیف مینسبتاً

 بی ضریبه طور کل.  رابطه معکوس و بسیار ضعیف است،مارستانیب
اي مددکاري اجتماعی و فرهنگ سازمانی  ي حرفهها ارزشمیان  یهمبستگ

دو این  انی مي نسبتاً قویوجود همبستگو  میرابطه مستقها نشان از  بیمارستان
 مددکاري اجتماعی و يا حرفهي ها ارزش بودن راستا همنتایج بر . دارد ریمتغ

 دارد؛ بنابراین سیاستگذاري در حوزه تأکید ها مارستانیبفرهنگ سازمانی 
 به منظور رشد و توسعه ها ارزشبهداشت و درمان، در راستاي تقویت این 

  .شود یمکیفیت خدمات ارائه شده در این بخش پیشنهاد 
 اي، فرهنگ سازمانی، مددکاري ي حرفهها ارزش : کلیديهاي واژه

  اجتماعی پزشکی، بیمارستان
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   و اهمیت مطالعهمسئلهبیان . 1
. اي آنان حمایت کند ي فردي و حرفهها ارزشافراد تمایل به انتخاب شغلی دارند که از 

 را عملی کنند نیز به همان شان يا حرفهي ها ارزشبعد از آن، انتخاب محیطی که بتوانند 
ي ها ارزشازمانی معتقدند که هماهنگی میان  سپردازان هینظربسیاري از . اندازه مهم است

افرادي که  .کند  به حفظ، بهره وري و رضایت شغلی کمک می،اي و سازمانی حرفه
 ها مارستانیب به اشتغال در اند کرده را انتخاب دهید بیآسمشاغل مرتبط با بیماران و افراد 
ي ها دههدر . ستندها محیطی براي درمان و مراقبت ه گرایش دارند چرا که بیمارستان

 و ات بیرونی مانند مراقبت مدیریت شدهتأثیرها در ایران با توجه به  اخیر بیمارستان
، هزینه مدت اقامت بیمار. اند گرفته تحت تغییرات جدي و سریعی قرار ها نهیهزافزایش 

 و افزایش سود تبدیل به زبان مشترك در ، خدمات قابل پرداختنگهداري
 پرستاران، مددکاران اجتماعی، پزشکان و سایر که یحالدر . ده استها ش بیمارستان

ي جسمی، اجتماعی و ها درماني مرتبط با سالمت تحت آموزش و یادگیري ها حرفه
تغییر ) فرهنگ بیمارستان(در واقع زمین بازي . روانی قرار دارند نه آموزش افزایش سود

 عدم ن،ا از محققياری بسدهیعقبه . خیر) مشاغل حوزه درمان(کرده ولی بازیکنان 
اي   و اصول حرفهها ارزش با ی فرهنگ سازمانی و عدم هماهنگی شغلفیوضوح وظا

 ,Kayser, Walker & Demaio( مؤثر ری کار غلی از قبی منجر به مشکالتتواند یم

 & Berger(اي   حرفهنی بي، عدم تعهد به کار به خصوص در ارتباط با کارها)2000

Mizrahi, 2001; Glasby, 2004; Reese & Santag, 2001; Urwin & Haynes, 

 ,Balloch, Pahl & McLean( در متخصصان ی سالمت عاطفزانی، کاهش م)1998

1998; Cherniss, 1980; Rushtan, 1987 (در مورد سازمان مانند ی منفيها و نگرش 
 ,Decker & Sullivan, 1998; Drolen & Atherton (ی فرسودگي و نرخ باالیتینارضا

                                                
1. Managed care 
2. Patient length of stay 
3. Cost containment 
4. Billable services 
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1993; Pockett, 2003 ( درکارکنان شود)Evans, 2005: 13.(  میان ها ارزشهم سویی 
 و وضوح انتظارات را براي دستیابی به بخشد یها، فرهنگ را قدرت م ناکارکنان و سازم

 سازمان در جامعه در گرو کی تیموفق). Ott, 2001: 45 (آورد یموفقیت فراهم م
 به ازی داشتن رابطه درست ني فرد و سازمان است، برانیب حی ارتباط صحيبرقرار

.  رفتار و عملکرد است،ي در خلق و خوی سازمان و فرد از خصلت مشترکيبرخوردار
 بقاي و  موضوع را براي کارکنان خود روشن سازند که وجودنی ایدها با سازماندر واقع 

 تیعضو گریاز طرف د.  داردی بستگتیسازمان، به کارکنان کوشا، هدفمند و باصالح
 تحقق زی سازمان و نتی به بقا و موجودزی وجودي آنان نتیافراد در سازمان و ماه

 اهداف ییهمسوه  بتواند ی مهی رابطه دو سونی از ایآگاه. کند کمک میاهداف سازمان 
  .نجامدی بو سازمانکارکنان ي ها ارزشو 

 که مددکاران میابی ی درمی نگاهی به گذشته حرفه مددکاري اجتماعی پزشکبا
 ی بهداشتيها  مراقبتیی در موردها تیمحدود مسائل وبا  ستمی از اوایل قرن بیاجتماع

 جهت اشتغال در مراکز ی مددکاران اجتماعي براهی و اولیمجوز اصل. اند  بودهریدرگ
 صادر کرد و در ابتدا کابوتکالرك  چاردی دکتر ر1900سال  اوایل را در یبهداشت

 و ی مقاربتيها يماری سل، ب:ری به مسائل عمده بهداشت روز نظی اجتماعمددکاران
 و خانواده، ماری بي بر رويماری بتأثیر یابی و به ارزکردند ی میدگی نوجوانان رسیحاملگ

 يماری بترش که به گسیطی و محی اجتماعطی درك و فهم شرايکمک به پزشکان برا
 ی درمانيها  پرستاران را به توسعه طرحها پزشکان و آن. پرداختند ی مکند، یکمک م

 يها  مراقبتمی زمان تنیدر ا. کردند ی مقی تشوي و خانواده وماری بطیمتناسب با شرا
 در یاجتماع-ی رواني و پرداختن به فاکتورهای مددکاران اجتماعصی بر تشخیبهداشت

 رانی ادر) Camille, 2005: 2. (کردند ی متأکید فرد يماری و درمان بصی با تشخاطارتب
ارائه  و گذرد یها م نا در بیمارستی مددکاران اجتماعتی سال از فعال50 از شی بزین

 ي روبرو بوده و مددکارياری بسيها بی با فراز و نشی اجتماعيخدمات مددکار
                                                

1. Richard Clarke Cabot 
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 قرار مارستانی بریی در حال تغطی فرهنگ و محتأثیر همواره تحت ی پزشکیاجتماع
  .ستداشته ا

چه امروزه در کشور ما به عنوان نقش و وظایف مددکاري  ن آرسد ی نظر مبه
ها  ناها مطرح است بدون در نظر گرفتن شرایط سازمانی بیمارست نااجتماعی در بیمارست

است که مددکار   که واضح است این حرفه وابسته به فرهنگ سازمانیهمان طور. است
 با يا ي حرفهها رزشانکته مهم دیگر چگونگی انطباق . اجتماعی در آن شاغل است

 تأثیر ایفا شده توسط مددکاران اجتماعی يها فرهنگ سازمانی است که این امر بر نقش
 در پی پاسخ به این پرسش است که آیا میان قی تحقنیا .مستقیم خواهد داشت

هاي کشور رابطه  اي مددکاري اجتماعی با فرهنگ سازمانی بیمارستان ي حرفهها ارزش
  د؟معناداري وجود دار

 رفتارهاي مورد در مهمی اطالعات همواره اجتماعی مددکاريي حوزه ها پژوهش
 و آمار ارائه به قادر ولی تاکنون اند، فراهم نموده ي اجتماعیها ستمیسانسانی در 

 سازمان موردنظر، با خود حرفه متقابل اتتأثیر مورد در خصوص به دقیقی اطالعات
 اجتماعی در زمان تغییرات سازمانی، دکارانمد سازگاري يها مهارت حتی .ندا نبوده
. است نگردیده  مشخصقاًی دقنیز ها آن آینده کاري و روندهاي کاري يها تی فعالاعتبار

ي در حال تغییر کمک ها طیمحاین اطالعات به تعریف نقش مددکاران اجتماعی در 
یش ازپنج دهه ها که از اشتغال مددکاران اجتماعی در آن ب یکی از این سازمان. کند می

 اجتماعی پزشکی مددکاران درك شناسایی به پژوهش این. ها هستند ، بیمارستانگذرد یم
 همچنین .کند می فرهنگ سازمانی بیمارستان کمک و ها ارزش از سويشان   حرفهاز

 الزم و اقدامات فعلی کار محیط شناخت مورد در ملموسی اطالعات پژوهش این نتایج
 نیا. آورد ی مرا فراهم تخصصی در بیمارستان حرفه یک نوانع به قرار گرفتن براي

کار خود را از محیط  مددکاران اجتماعیکند تا مشخص کند که  پژوهش تالش می
 و همچنین به یافتن کنند یدرك ماي، چگونه  ي حرفهها ارزشو  ی فرهنگ سازماندگاهید
اي مددکاري  فهي حرها ارزشي تعارض بین فرهنگ سازمانی بیمارستان و ها شهیر
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 نیهمچن  و)ها نابیمارست( ي بستر کار فرهنگبا شناخت. کند اجتماعی نیز کمک می
 توان  میمارستانیاي و فرهنگ ب ي حرفهها ارزش از مددکاران اجتماعی افتیك و دررد

  .یافت نانیها اطم  در بیمارستانی مددکاران اجتماعی پزشکی آتگاهیاز جا
  

  و مبانی نظريمروري بر مطالعات گذشته. 2

  مطالعات پیشین. 1-2
ي فردي و ها ارزش اختالف بین "اي با عنوان  ، مطالعه)2013( و همکاران آنا دایالگ

 را با این فرضیه که هرچه "فرسودگی شغلی و تعهد کاري میان کارمندان: سازمانی
ي فردي و سازمانی بیشتر باشد، تعهد کاري باالتر و خطر ها ارزشانطباق میان 

 نفر از کارمندان 480در این مطالعه آنان . رسودگی شغلی کمتر است، انجام دادندف
. از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار دادند هاي دولتی و خصوصی لهستان را سازمان

ي ها مقولهبا تمرکز بر ( ي شوارتزها ارزشی شناس نوعچارچوب مطالعه بر اساس 
 نی بشتری بییتناسب و همسومطالعه نشان داد ي این ها افتهی. بود) مرتبط با کار

 اي حرفهی دگو و فرسی و خستگشتری بي موجب تعهد کاری و سازماني فرديها ارزش
  .شود متر میک

ي مددکاري اجتماعی و ها ارزش"  با عنوان، مطالعه خود) )2005آماندا اوانس
ب مفهومی این چارچو. هاي فلوریدا انجام داد نا را در بیمارست"فرهنگ بیمارستان

 نییمطالعه بر اساس تئوري رفتار سازمانی و چارچوب ارزش رقابتی کامرون و کو
 کیمددکاران اجتماعی پزش% 65:  این پژوهش نشان داديها افتهی. شکل گرفت) 1999(

شان خیلی زیاد با  ي اساسی حرفهها ارزشکننده در این مطالعه، عنوان کردند که  شرکت
اعتقاد داشتند که %) 42(آنان % 50کمتر از . رستان مطابقت داردبیما) رسالت (تیمأمور

                                                
1. Anna Dylag 
2. Schwartz 
3. Amanda Evans 
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% 85همچنین . بیمارستان است) رسالت (تیکننده مأمور  منعکساًیشان قو وظایف روزانه
 يها ارزش که دهد یها اجازه م  به آنشان ی شغلفآنان عنوان کردند که وظای

ل خدمت خود از جهت آنان به بیمارستان مح% 63 را نشان دهند و شان يا حرفه
  .شان اعتماد دارند ارزشمند شمردن حرفه

 مدل ی طراح"ي با عنوان ا مقالهدر ) 1393(فروزنده دهکردي و همکاران 
  شاخص59، "ی ارزشکردی بر روتأکید  بای و سازماني فرداهدافیی  همسویمفهوم
 متخصصان  واستادان نفر از 25 اریدر اخترا  یالب پرسشنامه دلفق شده در ییشناسا

 تی در چهار دور، در نهاآن  که با تکراردادند قرار تیریحوزه و دانشگاه در رشته مد
 داشتند مشخص و در ی و سازماني فرداهدافیی همسور  بيادی زتأثیرکه   شاخص32

 به یارزش  به عنوان عوامل مستقل و عامليا نهی و زمي رفتار،يساختار الب سه عاملق
  . قرار گرفتقیتحقی  مدل مفهومی طراحي و مبناکیتفک گر لی تعدیعنوان عامل

اي و رابطه آن با   اخالق حرفه"ي با عنوان ا مقاله) 1395(زاده و راد  سلیمان
  را"یغرب جانی آذربایفرهنگ و ارشاد اسالم  اداره کلکارکنان نی در بیفرهنگ سازمان

 نی ايجامعه آمار. دندانجام دا ی همبستگیفی و توصیشیمایپ قیبا استفاده از روش تحق
 از ازیآوري اطالعات مورد ن  جمعيبرا. باشد می)  نفر135( کارکنان هیپژوهش شامل کل

 مدل ی و فرهنگ سازمان)2002 (ری مدل کادوزاي حرفه دو پرسشنامه استاندارد اخالق
 نشان ها فرضیه  حاصل از آزمونجی نتا. استفاده شدکرتی لفی با ط)1997 (نزی رابفنیاست
، در 48 انتظار  موردنیانگی از م65/ 05 نمره کل نیانگیاي کارکنان با م د اخالق حرفهدا

 از 118/ 18 ل نمره کنیانگی کارکنان با می فرهنگ سازماننی بوده است، همچنییحد باال
  .، در حد متوسط بوده است111 انتظار مورد نیانگیم

 ی و سازمانيي فردها ارزشرابطه "با عنوان را اي  مطالعه) 1392(بیگی و دیگران 
 با .دادندانجام  را " استان هرمزگاني المهدمینی کارکنان شرکت آلومیبا تعهد سازمان

 ي نفر برا165 برابر با يا نمونه) فرمول کوکران(  از جامعه محدوديریگ استفاده از نمونه
محقق  ه از پرسشنام،ي فرديها ارزش سنجش براي شوارتزاز پرسشنامه .  شددآن برآور
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 ي برازی و از پرسشنامه بالفور و وکسلر نی سازمانيها ارزش سنجش يساخته برا
 ق،ی تحقيها  همه فرضیهدیی ضمن تأجینتا. دیکارکنان استفاده گردی سنجش تعهد سازمان

.  وجود داردیوستگیبا تعهد پي ي فردها ارزش انی مي نسبتاً قوینشان داد که همبستگ
 و ي با تعهد همانند سازی سازمانيها ارزش انی مي داری مثبت و معنین همبستگیهمچن

  . مشاهده شديا تعهد مبادله
 و ی فرهنگ سازماننی رابطه بیبررس"پژوهشی با عنوان ) 1388(جزایري و کرمی 

 و از نوع یفی توصقیدر قالب تحق " کارکنان شرکت آبفا استان لرستانیتعلق سازمان
 پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه شاملگیري  زهابزارهاي اندا. دادند انجام یشیمایپ

نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم از نوع کنترلی .  بودتعلق سازمانی
 ابعاد نی رابطه بیدر بررس. استباشد و میزان تعلق سازمانی کارکنان در حد متوسط  می

 ،ي فردتی خالقيرهای متغنی نشان داد که بجی نتای و تعلق سازمانیفرهنگ سازمان
 زانی با میتیری مدتی و حمای هماهنگ،ي و رهبرتی هدات،یولئ و مسيری پذسکیر

 تعلق زانی کنترل با مری دو متغنی بی ولدارد وجود يکارکنان رابطه معناداری تعلق سازمان
 تی هويرهای متغنیبکه   نشان دادجی نتانیهمچن.  وجود نداردي رابطه معناداریسازمان
 تعلق زانی ارتباط با ميو الگو)  باز انتقاديفضا( تضاد ق،ی نظام پاداش و تشو،یسازمان
  . وجود دارديرابطه معنادارنیز  کارکنان یسازمان

  
  مبانی نظري. 2-2

   مددکاري اجتماعیيها ارزش
 چهار دست کم در خصوص ی اجتماعي از متون و اسناد مددکارياری بسدر

  : ازعبارتند ی اساسيها رزشا نیا. ارزش، اتفاق نظر وجود دارد
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 مددکار اجتماعی در پیروي از این ارزش، به دور از : مقام انسانحرمت
 طبقاتی، مرز جغرافیایی، تمایزات نژادي و قومی و یا هر دیدگاه خاص يها نظرگاه

 و شود یها بدون حب و بغض و به دور از هرگونه تعصب مواجه م نادیگري، با انس
 و موجب حرمت دار ینسان خود به خود و به طور مجرد معنمعتقد است که وجود ا

  .است
مددکار اجتماعی، از نخستین قدم  :2)يریگ میخودتصم( انسان ي و آزاداریاخت

، به او دهد ی، به او اجازه ابراز عقیده مسازد ی خویش، مددجو را با خود همراه ميا حرفه
 مقابله با يها صوص راهمجال اندیشیدن در خصوص مشکالتش و همچنین تفکر در خ

 که با احساس آزادي و با میل و رغبت و کند ی و او را کمک مدهد ی مرامشکالتش 
  .اختیار خود چگونگی مقابله با مشکالتش را انتخاب کند

 مددکار اجتماعی بر :ي و معنوي از حقوق ماديها در برخوردار نا انسيبرابر
عقیده، نژاد، ملیت، قومیت، پایگاه اجتماعی، نظر از  ها صرف نااین باور است که همه انس

 موجود در يها  فرصت ازاقتصادي، فرهنگی و سیاسی داراي حق مساوي در استفاده
 حزب، دسته، گروه و قشري از جامعه ز اتواند ی نمیاند و مددکار اجتماع جامعه

  .ها را در برخورداري از امکانات اجتماعی ممتاز بداند طرفداري و آن
 مددکار اجتماعی در الهام از این ارزش معتقد است :ی و اجتماعي فردتیمسئول

 متناسب با توانایی و مقدورات تواند یکه انسان موجودي است مسئولیت پذیر که م
 دارد مددجو را متوجه ی سعیمددکار اجتماع. مادي و معنوي مسیر خود را طی کند

 یی راهنمای و اجتماعي فردفیتکال آن و انجام رشیپذ بسازد و او را در شیها تیمسئول
  ).118:1394 اصل، يزاهد(د کن

  
                                                

1. Respectability of Human`s Position 
2. Self- Decision Making 
3. Human`s Equity 
4. Individual and Social Responsibility 
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  ي حرفه مددکاري اجتماعی از دیدگاه مورلی گلیکنها ارزش
 شان یمددکاران اجتماعی خدمات رسانی را به منافع شخص: رسانی خدمت

 را براي کمک به افراد نیازمند و شانیها مهارت و ها ارزشدانش، . دهند یترجیح م
 يا  حرفهيها مهارت بخشی از کوشند ی و مرندیگ یی مسائل اجتماعی به کار مشناسای

  .طلبانه و خیریه کنندداوخود را بدون چشمداشت مالی، صرف کارهاي 
 مددکاران اجتماعی به دنبال تغییر هستنداولویت مددکاران :عدالت اجتماعی

 يها ض و دیگر شکلتغییر اجتماعی، موضوعات فقر، بیکاري، تبعی اجتماعی در ایجاد
 تا دسترسی همه مردم به کنند یمددکاران اجتماعی تالش م.  اجتماعی استیعدالت یب

 برابر و مشارکت واقعی در يها اطالعات مورد نیاز، خدمات و منابع، فرصت
  . تضمین شودها يریگ میتصم

 فردي، قومی و فرهنگی يها مددکاران اجتماعی به تفاوت: شأن و ارزش انسانی
 تا کوشند ی م وکنند یها رفتار م  انسانی با آنيا گونه راد توجه دارند و با احترام و بهاف

  .ظرفیت و فرصت تغییر و درك نیاز را براي مددجو بیش از پیش فراهم کنند
 که روابط درون فردي و کنند ی مددکاران اجتماعی درك م:اهمیت روابط انسانی

بنابراین خود مردم را در فرآیند کمک . استبرون فردي، عنصر اساسی ایجاد تغییر 
 روابط بین افراد را در تالشی هدفمند به خواهند یمددکاران اجتماعی م. کنند یدرگیر م

 اجتماعی، يها ها، گروه سوي بهبود، احیا، حفظ و ارتقاي سطح بهزیستی افراد، خانواده
  .ها و جوامع تقویت کنند سازمان

 و کنند ین اجتماعی صادقانه و مسئوالنه کار م مددکارا:صداقت و امانتداري
  . تا اصول اخالقی حرفه را در سازمان محل کار خود ترویج کنندکوشند یم

                                                
1. Morley D. Glicken 
2. Services 
3. Social justice 
4. Dignity and worth of the person 
5. The importance of human relationships 
6. Integrity 
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 و شانیها مهارت مددکاران اجتماعی در راه افزایش دانش و :صالحیت
در عین حال باید به دنبال تقویت بنیان دانش در این . کنند یها تالش م  آنيریکارگ به

  .)Glicken, 2011: 15(باشند نیز حرفه 
  

   اجتماعی پزشکیمددکاري
 است که با ی مددکاري اجتماعی رشته فرعکی عنوان ی پزشکی اجتماعمددکاري

 نیز شناخته و مددکار اجتماعی بهداشت و درمان  بیمارستانییعنوان مددکار اجتماع
سسات ؤانگاه، م درممارستان،ی معموالً در بی پزشکیمددکاران اجتماع. شده است

 متخصصانی  وکنند  کار میشگاهیسا آایبهداشت جامعه، مراکز مراقبت درازمدت و 
 یاجتماعی خاص-یها که با مشکالت روان  آنيها  و خانوادهمارانیهستند که به کار با ب

 طی به دنبال حذف موانع، چه در محی پزشکیمددکار اجتماع. پردازند یمواجه هستند، م
 به جهی در نت.باشد ی، مکند ی در نگرش او، که در روند درمان دخالت مای ماریاطراف ب
 گذارد یم ما فرد کامل احترکی کمک به بهبود خود به عنوان ي براماریآزادي ب

)Cannon, 2006: 1( .چند ی بهداشتيها  مراقبتمی از تی بخشی پزشکی اجتماعمددکار 
ها، در   آنيها  و خانوادهمارانی ب ازتی حماي است که به ارائه مداخالت برايا حرفه

 ،یاجتماع - ی روانيها تی حماآنان. پردازد ی ميماری انطباق با بای و يطول مدت بهبود
 ارتباط بیماران به منابع را فراهم ای خدمات و ری ساي مورد، مشاوره و ارجاع براتیریمد
 یمات بهداشتها و خد  نقش مدیریت مراقبتنیهمچن). Hepwort, 2002: 33 (کنند یم

 استی و سيبند  روزانه، نظارت بر خدمات، بودجهيها تی فعاليزیر  برنامهلیاز قب
 کنند یایفا مرا  ها يماری از بيریشگی سالمت و پي ارتقايها را برا  برنامهتیریتوسعه، مد

 ندینما ی به خدمات بهداشتی و درمانی حمایت و مدافعه میو از وجود و دسترس
                                                

1. Competence 
2. Medical social work 
3. Hospital social work 
4. Healthcare Social Work 
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)Marmot, 2010: 15.( یابیارز:  شاملکارکردهاي مددکاري اجتماعی پزشکی برخی از 
ها و   زوج و افراديمشاوره برا، نخانواده و مداخله در بحرا  آموزش،یاجتماع-یروان

 ، ترخیصيزیر  مراقبت و برنامهیهماهنگ، ی مالیابیارز، ر خطیابیارز، خانواده
 بهداشت ستمیقبان به منابع جامعه و س و مرامارانیارتباط ب(اطالعات و ارجاع خدمات 
 باشد  مییزير  و برنامهی مربوط به خط مشهاي گیري یم، مداخله در تصم)و درمان

)Gehlert & Browne, 2012: 315.(  
  

  فرهنگ سازمانی
 که تعاریف گوناگونی از دهد ی فرهنگ سازمانی، نشان مهمرور ادبیات حوز

 و آن را خواند ی زنده می را نظامیگ سازمان، فرهنسی آرجرسیکر .فرهنگ وجود دارد
طور  به هی که بر آن پای راهسازند، ی که افراد در عمل از خود آشکار ميدر قالب رفتار

 کنند، ی با هم رفتار میطور واقع  که بهيا وهی و شکنند ی و احساس مشندیاند ی میواقع
 از مفروضات بنیادین، ، فرهنگ سازمانی را الگویی))2004ادگارشاین .کند ی مفیتعر

 که بین اعضاي سازمان کند ی، هنجارها، باورها و نمادهاي عینی تعریف مها ارزش
  که درك مشترکی از معانی داشته باشنددهند یها اجازه م مشترك هستند و به آن

 از يا  را مجموعهیفرهنگ سازمان) 1999( تیگوردون جود). 12:1390کاویانی، (
 کارکنان  و اعضانی شده برفتهی پذيي مشترك و هنجارهاها زشارمفروضات، باورها، 

                                                
1. Psychosocial assessment 
2 Family education and crisis intervention 
3. Counselling for individuals, couples and families 
4. Risk assessment 
5. Financial assessment and fund management 
6. Care Coordination & Discharge Planning 
7. Organizational Culture 
8. Chris Argyris 
9. Edgar Schein 
10. Gordon Judith 
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 یستمی سیفرهنگ سازمان) ) 1982 نظر بکرزا. داند یکند، م  میتیکه رفتار آنان را هدا
 موجب یژگی ونی سازمان دارند و همکیاز استنباط مشترك است که اعضا نسبت به 

 گونه ین را ایهنگ سازمانفر) )1997سیکورت. شود  میگریکدی دو سازمان از کیتفک
، باورها، هنجارها، ها ارزش مشترك افراد، درباه يادیمفروضات بن": کند  میفیتعر

 رفتهی و قابل قبول و پذدار یها و تمام عناصر معن  اسطورهن،ی دایها، زبان، رسوم  مالمت
 را یفرهنگ سازمان) )1983کوزز ."کند  میتیشده است که رفتار کارکنان را هدا

 و شوند ی مبادله منی نماديها  واسطهقی بادوام مشترك که از طري از باورهايا موعهمج
 از نظر ی سازمانفرهنگ .کند  میفیکنند تعر  میدای پیها معن نا انسي کاریدر زندگ

 ی ارتباط منطقيي مشترك غالب و داراها ارزش از يا مجموعه) ) 1985 و واترمنترزیپ
 و کلمات قصار مبادله ها یتها، حکا ها، افسانه نند داستان ماینی نمادلیاست که با وسا

، باورها، ها ارزش از يا  را مجموعهیفرهنگ سازمان) ) 1983چیرسی اسمندایل. شوند یم
ها وجوه مشترك   سازمان در آني که اعضادنیشی اندای تفکر هاي یوهدرك و استنباط ش

 تازه وارد آموزش يت به اعضا درسدهی پدکی است که به عنوان يزیدارند و همان چ
 اتی از فرضیی الگویفرهنگ سازمان) ) 1987تزی نظر شفراز .داند یشود، م داده می

 دی جدي و احساس به اعضاشهی ادراك، اندحی است که به عنوان روش صحیاساس
 برخی از نظریات فرهنگ 1 شماره  در جدول).562:1388،یقاسم (شوند یآموخته م

  :شود  دیده میسازمانی به اختصار
  

                                                
1. Becker 
2. Curtis 
3. Kouzes 
4. Peters & Waterman 
5. Linda Smircich 
6. Shafritz 
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  ی فرهنگ سازمانهاي یه خالصه نظر-1جدول 
  يابعاد طبقه بند  ي طبقه بندانواع

  فی فرهنگ ضع،يفرهنگ قو  ي و کندلید
  ی و فرهنگ سلسله مراتبی فرهنگ مشارکتک،یدئولوژی فرهنگ ا،ییفرهنگ عقال  گارس  و مکنییکو

  ی فرهنگ اشتراکخته،ی از هم گس گرا، فرهنگي فرهنگ ماد،يا فرهنگ شبکه   و جونزیگاف
رهبران به وجودآورنده فرهنگ، رهبران حافظ فرهنگ، رهبـران انـسجام دهنـده       ری و باسونیهر

   دهنده فرهنگرییفرهنگ، رهبران تغ
  ی سلسله مراتب فرهنگبازاري وی، فرهنگ نیکارآفرفرهنگ  ،يا لهی قبفرهنگ  کامرون و کویین

  ريیفرهنگ انطباق پذی، فرهنگ مشارکت، هینگ تداوم روفرهی، تیفرهنگ مأمور  دنیسون
 ،ی تقـابل ،ی اجتنـاب ،ي دسـتور ،ی سـنت ،ی مـوافقت ،ی ارتبـاط  ،ی مشارکت يها  فرهنگ   هام و گانترفرن

  یابی و خودیقی توف،یستگی شا،ی رقابت،یقدرت
 ییکـا ی مؤسسات آمر ،ی مؤسسات نمونه ژاپن   ،ییکایفرهنگ مؤسسات نمونه آمر    یاوچ

  Zنوع 
 شـده،  یاسـ ی فرهنـگ س   زکننده،ی فرهنگ پره  ،یفرهنگ فرهمند، فرهنگ وسواس     لری و مسیورد

  وانساالرانهیفرهنگ د
  ی و فرهنگ تدافعیمی فرهنگ ت،ی فرهنگ باشگاه،یفرهنگ آکادم  لدی سان فيجفر

 فرهنگ ،یطی محی ناامندهی بر اجتناب از پدیفرهنگ فاصله قدرت، فرهنگ مبتن  هافستد
  يفرهنگ مردساالر و ییفردگرا

  یتدافع/ی و فرهنگ تهاجمیدفاع/یفرهنگ سازنده، فرهنگ انفعال  کوك و الفرتی

                                                
1. Deal & Kennedy 
2. Quinn & Gareth 
3. Goffee & Jones 
4. Harrison & Beyer 
5. Cameron & Quinn 
6. Denison 
7. Furnham & Gunter 
8. William Ouchi 
9. Doris & Miller 
10. Jeffrey Sonnefield 
11. Hofstede 
12. Cooke & Lafferty 
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و فرهنگ ) کارمداري (یی گرافهی نقش، فرهنگ وظفايیفرهنگ قدرت، فرهنگ ا  چارلز هندي
  ییفردگرا

ها درست مانند  نظران معتقدند که سازمان  صاحبشتریب، 1بر اساس جدول شماره 
 ي روی و نقش فرهنگ سازمانتی هستند و بر اهمتی و موقعتی شخصيداراها  انسان
 روابط رامونی را پیآنان فرهنگ سازمان. اند  داشتهيادی زاری بستأکید سازمان ياعضا
 قرار ی مورد بررسین سازماهاي ي و استراتژی ساختار سازمان،ي و رهبرتیری مد،یانسان
  .اند داده

  
  نی کامرون و کوئیفرهنگ سازمان

 بنا یي رقابتها ارزش بر مبناي مدل چارچوب نی کامرون و کوئی سازمانفرهنگ
 چهار نیا. آید  چارچوب چهار نوع فرهنگ غالب به دست مینیاز ا. نهاده شده است

 (ی فرهنگ سازمانیابی پرسشنامه ارزمینوع فرهنگ مبناي تنظ
 (OCAI لیرا تشک 

 را که ی از اثربخشییها  بعد، شاخصکی. است ی دو بعد اصلاین مدل داراي. دنده یم
 زی داشتند متماتأکید که بر ثبات ییها  داشتند، از شاخصتأکید ريیبر انعطاف پذ

 و انسجام ی درونیريگ  را که بر جهتی از اثربخشییها بعد دوم شاخص. ساخت یم
 ،ورزیدند ی متأکیدو  زی تمایرونی بهاي یريگ  که برجهتییها  داشتند، از شاخصتأکید
  .، این مدل نشان داده شده است1در شکل شماره  .ساخت ی مزیمتما

  
  )2006 (یین کامرون و کویمدل فرهنگ سازمان -1شکل 

  انعطاف پذیري و آزادي عمل
  اي فرهنگ قبیله  فرهنگ کارآفرینی  

  
  

تمرکز خارجی و 
  بخش بندي

  فرهنگ بوروکراتیک  فرهنگ بازار

  
  

تمرکز داخلی و 
  یکپارچگی

                                                
1. Handy 
2. Competing Values Framework (CVF) 
3. Organizational Culture Assessment Instrument 
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  بات و کنترلث

  : استری به شرح زنی کامرون و کوئی فرهنگ سازمانی نوع اصلچهار
 است که بر ثبات و یمراتب  داراي فرهنگ سلسلهی سازمان:یمراتب فرهنگ سلسله

 ها یه براي انجام کارهاست و روافتهی وساختاری کامالً رسمی، مکانورزد ی متأکیدکنترل 
  . انجام دهددیکنند هر فرد چه کاري با  میاندکه مشخص  شدهفی تعريا به گونه

 یاي است که بر حفظ و بقاي درون  داراي فرهنگ قبیلهی سازمان:اي یلهفرهنگ قب
مکان و .  داردتأکید انی نسبت به مشترتی عالقه به افراد و حساس،یريپذ و انعطاف

  . دوستانه استاریاي بس هاي با فرهنگ قبیله فضاي کاري سازمان
 یرونی بیابی یت سازمانی داراي فرهنگ بازاري است که بر موقع:ريفرهنگ بازا

 هستند و گرا یجه نتییها نا سازمنیچن. ورزد ی متأکید به ثبات و کنترل ازیهمراه با ن
جو   رقابت نموده و هدفگریکدیکارکنان با .  انجام درست کارهاستشان یتوجه اصل

  .ندکوش هست طلب، مولد و سخت رهبران چالش. هستند
 و نی کارآفرا،ی پوییها نا سازمنی کاري چنطیفضا و مح: فرهنگ کار آفرینی

. کند  میبی نوآور و خالق را ترغی طلب، همراه با رهبرانسکی ریخالق بوده و کارکنان
)Cameron & Quinn, 2006: 66(.  

  : داده شده استشی نمامدل مفهومی این مطالعه 2شکل شماره در 

                                                
1. hierarchy 
2. Clan 
3. Market 
4. Adhocracy 
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  شپژوه مدل مفهومی -2شکل 
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 چارچوب رویکرد سازمانی، فرهنگ مختلف يها  مدلمیان از تحقیق این در
 سازمانی، فرهنگ معیارهاي و ابعاد سنجش نظر از) 1 این کهدلیل  به رقابتی، يها ارزش

 ارائه را جدیدتري نظري الگوي ،ها  مدلسایر به نسبت) 2؛ رسد ی منظر به کاملی مدل
 گسترده طور به دنیا مختلف يها  شرکتوها   سازمانتوسط این از پیش) 3است؛  کرده
؛ سازد ی مفراهم را سازي پیاده مرحله در نتایج مقایسه امکان که گرفته قرار استفاده مورد
همچنین مدل مورلی گلیکن به این . استفاده شده است سازمانی فرهنگ مدل سازي براي
، خدمات رسانی و صالحیت ردیگ یبرم  ارزش اساسی را در4 این کهکه عالوه بر  دلیل

، به دهد یم به دست تر کامل الگویی ها ارزش  و ازشود یممددکار اجتماعی را هم شامل 
 .کار برده شده است

 فرهنگ رابطه مورد در پژوهش مفهومی مدل و شده بیان مباحث به توجه با
آزمون فرضیات ي مددکاري اجتماعی، این مطالعه در پی ا حرفهي ها ارزشو  سازمانی

  :زیر است
  .رسانی و فرهنگ سازمانی بیمارستان رابطه معنادار وجود دارد  بین ارزش خدمت-1
 وجود  معنادار رابطهی بیمارستان و فرهنگ سازمان بین ارزش عدالت اجتماعی-2

 .دارد

 وجود  معنادار رابطهی بیمارستانو فرهنگ سازمان ارزش شأن و ارزش انسانی نیب -3
  .دارد

 وجود  معنادار رابطهی بیمارستانو فرهنگ سازماناهمیت روابط انسانی   ارزشنیب -4
 .دارد

وجود معنادار  رابطه ی بیمارستان و فرهنگ سازمانارزش صداقت و امانتداري نیب -5
 .دارد

 .وجود داردمعنادار  رابطه ی بیمارستانو فرهنگ سازمانارزش صالحیت  نیب -6

ددکاري اجتماعی و فرهنگ سازمانی رابطه معنادار وجود اي م ي حرفهها ارزش بین -7
  .دارد
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  روش پژوهش. 3
 روش پیمایش بهره تحلیلی است و در انجام آن از-این مقاله از نوع مطالعات توصیفی

ها که در آن از   تحقیق پیمایشی روشی است براي گردآوري داده.ه استگرفته شد
این .  تعدادي پرسش مشخص پاسخ دهند بهشود ی معینی از افراد خواسته ميها گروه
  ).196: 1386 نایبی،( دهند یها مجموعه اطالعات تحقیق را تشکیل م پاسخ

  
  يریگ نمونه و روش  نمونه پژوهش،جامعه
 است و هاي دولتی بیمارستان شاغل در ی مطالعه شامل مددکاران اجتماعنیجامعه ا

 مدرك ي است که داراها ستانبیمار شاغل در ی شامل مددکاران اجتماعينمونه آمار
 هستند و سابقه ی خدمات اجتماعای و ی اجتماعي و باالتر در رشته مددکاریکارشناس

 ي به روش تمام شماريریگ نمونه. است  حداقل پنج سالمارستانیها در ب  آندمتخ
 ذکر شده در نمونه طی شرايو پرسشنامه براي تمام مددکاران اجتماعی دارا گرفته انجام
 يها مارستانیدر حال حاضر تعداد مددکاران اجتماعی شاغل در ب.  ارسال شديآمار

 یادشده طی شراي نفر دارا181 تعداد نی که از ااست نفر 810دولتی سراسر کشور 
بانک اطالعاتی مددکاران اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  (باشند یم

 پرسشنامه بود که در 156ه تعداد  شدبازگرداندهي ها پرسشنامهتعداد ). 1395 پزشکی،
  .ها این تعداد لحاظ شده است تجزیه و تحلیل داده

  
  ها ابزار گردآوري داده

اي  ي حرفهها ارزش پرسشنامه يریکارگ ها از طریق به  دادهيآور در این مطالعه جمع
 ابزار ارزیابی فرهنگ نیو همچن) بر اساس مدل مورلی گلیکن(مددکاري اجتماعی 

  .شده است انجام ن،ییکامرون و کو سازمانی

                                                
1. Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 
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  مورلی گلیکن ی اجتماعياي مددکار ي حرفهها ارزشپرسشنامه 
 مشخصات رندهیبخش اول در برگ :در دو بخش تهیه شداین پرسشنامه 

اي مددکاري اجتماعی مدل  ي حرفهها ارزشبر اساس  است، بخش دوم انیپاسخگو
در مورد )  گویه24 مجموعاً(رزش چهارگویه براي هر ادر برگیرنده مورلی گلیکن و 

 مددکاري اي ي حرفهها ارزشها در خصوص  نا بیمارستینظرات مددکاران اجتماع
 مرتبط با موضوع يها گویه پرسشنامه ابتدا ی طراحيبرا .است مارستانی در باجتماعی

روایی محتوایی با استفاده از نظرات صاحبنظران این  براي سنجش اعتبار آن از و نیتدو
یی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ مورد ارزیابی ایپازه استفاده شد و حو

 اسی به سؤاالت پرسشنامه از مقیازدهیجهت امت.  به دست آمدα=82/0قرار گرفت و 
، )3نمره (بی نظر ، )4نمره (موافق ، )5نمره ( موافق  صورت کامالًبه کرتی ليبند درجه

ي هریک از ها گویه. است  استفاده شده)1نمره ( مخالف ، کامالً)2نمره (مخالف 
  :باشد  می2 به شرح جدول شماره ها ارزش
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 ي مددکاري اجتماعی از دیدگاه مورلی گلیکنا حرفهي ها ارزشتعریف عملیاتی  -2جدول 

  ها هیگو  ها ارزش  ردیف
  اي  حرفهفیتالش کارکنان در انجام وظا

  اي  حرفهفی در انجام وظا کارکنانيری خطرپذزانی م
  ي کارفی داوطلبانه خارج از وظايانجام کارها 

  رسانی خدمت  1

   و رغبت در ارائه خدماتيریپذ تیمسئول
  ی برابر همه اقشار به خدمات درمانيها  به فرصتیابیامکان دست

   با کارکنانمارستانی برانیرفتار منصفانه مد 
  مارانیبرخورد منصفانه با ب 

  عدالت  2

 مارانی در ارائه خدمات به بتی اولوتیرعا 

  ی و طبقاتی مذهب،ی فرهنگ،ي نژاد،یتی قوميها  متأثر از تفاوتيبرخوردها 
   بدون در نظر گرفتن خطا و لغزش و انحراف آنانمارانیارائه خدمات به ب

  مارانی بياحترام به اعتقادات و باورها 
3  

شأن و ارزش 
  یانسان

  یشیبر اساس تعصب و جزم اند ها يریگ میتصم 
   و همکارانمارانی رساندن به بياریکمک و 

  گریکدی با ی و همدلي همکاربه کارکنان بیترغ 
   و مشارکت در انجام کارهایکار گروه 

4  
 روابط تیاهم

  یانسان
   درگیر کردن بیماران در فرآیند کمک رسانی

   کارطیرفتار صادقانه در مح
  انجام کار صادقانه 

  مارانی بی حفظ اطالعات شخصيتالش کارکنان برا
5  

صداقت و 
  يامانتدار

 ها  و خانوادهمارانی دادن اطالعات صادقانه به ب

   مرتبط با حرفهی کارکنان از دانش کافيبرخوردار
  اي  حرفهيها مهارت کارکنان از يبرخوردار 

   مرتبط با حرفهیتی و شخصیخالق ايها ویژگی کارکنان از ي برخوردار
  تیصالح  6

 ه مرتبط با حرفيها مهارت دانش و شی افزايتالش کارکنان برا 
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  ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی
 )1:  که عبارتند ازرندیگ ی در شش طبقه جاي م)OCAI(در  سؤاالت مطرح شده

 ) ،5ینانسجام سازما ) ،4مدیریت کارکنان ) ،3رهبري سازمان ) ،2 غالبيها ویژگی
ابزار حاوي چهار گویه براي هر طبقه و در این . معیار موفقیت )6 و  استراتژیکتأکید

 ي درجه بنداسی به سؤاالت پرسشنامه از مقیازدهی که جهت امت. گویه است24مجموع 
، مخالف )3نمره ( نظر ی، ب)4نمره (، موافق )5نمره ( به صورت کامالً موافق کرتیل
 ی فرهنگ سازمانیابیپرسشنامه ارز .استفاده شده است) 1نمره (خالف ، کامالً م)2نمره (

 بارها در انواع 1999 از سال ای ابزار پرکاربرد و شناخته شده در دنکیبه عنوان 
ضمن . کند  میدیی ابزار را تأنی ایی گسترده آن، رواجیها به کار گرفته شده و نتا ناسازم

 کرونباخ ي آلفابیهش با استفاده از ضر پژونی به دست آمده در اییای پااین که
91/0=αاز یکی طبقات گفته شده در باال مرتبط با يها گویه ازکیهر .  به دست آمد 

  :شوند ی مشخص م،3جدول شماره انواع چهارگانه فرهنگ است که به شرح 
  

  تعریف عملیاتی انواع فرهنگ سازمانی مدل کامرون و کویین -3 جدول
  ها هیگو  نوع فرهنگ  ردیف

 شخصی و شبیه یک خانواده گسترده بـوده    یاین بیمارستان مانند مکان   
  )ویژگی حاکم (.دانند یافراد خود را در آن سهیم مو 

 و  کننـده   لیرهبري در این بیمارستان عمومـاً در نقـش مـشاوره، تـسه            
  )رهبري سازمانی (.شود ی در نظر گرفته میپرورش

1  
 فرهنگ

  يا لهیقب

 و ین بیمارستان از راه کـار تیمـی، توافـق جمعـ           سبک مدیریت در ای   
  )مدیریت کارکنان (.شود یمشارکت مشخص م

                                                
1. Dominant Characteristics 
2. Organizational Leadership 
3. Management of Employees 
4. Organizational Glue 
5. Strategic Emphases 
6. Criteria for Success 
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 در بیمارســتان وفــاداري و اعتمــاد متقابــل و تعهــد یعلـت همبــستگ 
  )همبستگی سازمانی (. استمارستانیکارکنان به ارتقاء ب

 تأکیداین بیمارستان بر توسعه انسانی، اعتماد باال، صداقت و مشارکت   
  )ات استراتژیکتأکید (.دارد

 در این بیمارستان، توسعه منابع انسانی، کار تیمی، تعهد          تی موفق اریمع
  ) موفقیتچارچوب (.کارکنان و توجه به کارکنان است

این بیمارستان مکان بسیار پویا و کارآفرینی است و افـراد تمایـل بـه               
  ) حاکمیژگیو. (ریسک کردن دارند

رهبري در این بیمارستان عموماً با مواردي از قبیل کارآفرینی، نوآوري       
  )ی سازمانيرهبر. ( همراه استيریپذ سکیو ر

 آزادي نوآوري، ي،ریپذ  سکیسبک مدیریت در این بیمارستان از راه ر       
  ) کارکنانتیریمد. (است بودن فرد منحصربه و عمل

 بر به روز بودن تأکیدآوري و  در بیمارستان تعهد به نو یعلت همبستگ 
  )ی سازمانیهمبستگ( .هاست شرفتی پنیو استفاده از آخر

 از موضوعات ی دارد و آگاهتأکیداین بیمارستان بر کسب منابع جدید 
ـ    اتتأکیــد. (ارزشــمند هـستند در آن هـا    فرصـت ینــیب شیجدیـد و پ

  )کیاستراتژ

2  
فرهنگ 
  کارآفرینی

  

جدید و منحصر بـه      در این بیمارستان، داشتن تولیدات       تی موفق اریمع
  )تی موفقچارچوب(. فرد است و این نتیجه کار یک رهبر نوآور است

تمرکز اصـلی بـر انجـام وظیفـه و     . گراست جهیاین بیمارستان بسیار نت   
  ) حاکمیژگیو. ( هستندمحور تیگرا و موفق افراد بسیار رقابت

 و يمحــور جــهیرهبــري در ایــن بیمارســتان عمومــاً بــا تمرکــز بــر نت
  )ی سازمانيرهبر. ( همراه استيریپذ رقابت

3  
فرهنگ 
  بازاري
  

سبک مدیریت در این بیمارستان از راه تشویق رقابت، انتظارات باال و          
  ) کارکنانتیریمد. (تکسب موفقیت اس
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 بر دستیابی به اهـداف و موفقیـت   تأکیدعلت همبستگی در بیمارستان   
. آنهـا اسـت    بـر درافتـادن بـا مـشکالت و غلبـه           دغدغه اصلی . است

  )ی سازمانیهمبستگ(
ـ این بیمارستان بر اقدامات و فعال       جـاد یا.  داردتأکیـد  رقـابتی  يهـا  تی

  )کی استراتژاتتأکید. ( در بازار، غالب استياهدف مهم و برتر
 در رقابـت  ي در این بیمارستان، کسب پیـروزي و برتـر  تی موفق اریمع

 چـارچوب . (دانـد  ی مـ  یاست و رهبري بـازار رقـابتی را کلیـد اصـل           
 )تیموفق

 ي موارد بـرا   شتریدر ب .  کنترل شده و منظم است     یاین بیمارستان مکان  
  ) حاکمیژگیو. ( وجود داردی رسمیی اجرايها انجام کارها روش

رهبري در این بیمارستان عمومـاً بـا مـواردي از قبیـل سـازماندهی و                
  )یان سازميرهبر. (کارآیی همراه است

ســبک مــدیریت در ایــن بیمارســتان از راه امنیــت کارکنــان، انطبــاق، 
  ) کارکنانتیریمد. ( پذیري و ثبات در روابط کارکنان استینیب شیپ

 رسـمی  يهـا  سیاسـت  در بیمارستان وجود قـوانین و       یعلت همبستگ 
 یهمبـستگ . (شـود    مـی  ینگهداري و اداره آرام سازمان مهم تلق      . است

  )یسازمان
 کنتـرل و انجـام   ،ییکارآ.  داردتأکید و ثبات يداریین بیمارستان بر پا ا

  )کی استراتژاتتأکید. (کارها با آرامش مهم هستند

4  
فرهنگ 

  یمراتب سلسله
  

ارائـه خـدمات قابـل      .  در این بیمارستان، کارآیی اسـت      تی موفق اریمع
 کننـده  نیـی  زمان و با حداقل هزینـه، تع  نیاعتماد، انجام کارها در کمتر    

  )تیفق موچارچوب. (هستند
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  ها روش تجزیه و تحلیل داده
 و آزمون SPSS نرم افزار قیها از طر  دادهلی و تحلهیتجز، اطالعات آوري پس از جمع

  .انجام گرفت رسونی پی همبستگبی ضري آمارکیتکناز   با استفادهقی تحقيها فرضیه
  

 ها یافته. 4
 ی اصلاتی فرض،يمون آمار و استفاده از آزشیمای به دست آمده از پيها باتوجه به داده

  : به دست آمد،4طبق جدول شماره  جیو نتادند ش واقع یپژوهش مورد بررس
  

ي ها سال، میزان تحصیالت،  بر حسب نوع جنسطالعه مورد متی جمععی توز-4جدول 
  در بیمارستان) کلی و فعلی(خدمت 

  ردیف متغیر  فراوانی  درصد فراوانی
 زن  129  7/82%

 مرد 27 3/17%
  1 جنس

 یسانسل 132 6/84%

 یسانس لفوق 24 4/15%

 یزانم
 یالتتحص

2  

 سال 9-5 72 2/46%

 سال 14-10 31 9/19%

 سال 19-15 20 7/12%

  سال و باالتر20 33 2/21%

 يها سال
خدمت در 

 یمارستانب

3  

 سال 5-0 39 25%

 سال 10-6 75 1/48%

 سال 15-11 18 5/11%

 سال 20-16 9 8/5%

  سال و باالتر21 15 6/9%

 يها سال
خدمت در 

 یمارستان فعلیب

4  

                                                
1 Pearson Correlation 
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شرکت  زن ی درصد مددکاران اجتماعمینیب ی م4گونه که در جدول شماره  همان
 مرد شرکت کننده در پژوهش ی برابر مددکاران اجتماع7/4 باًی تقرو%) 7/82(کننده 
ه در پژوهش بر اساس کنند  شرکتیاختالف تعداد و درصد مددکاران اجتماع. است

 التی تحصزانیکنندگان با م شرکت. نیز در این جدول مشخص است التی تحصزانیم
.  هستندسانسیل  فوقالتی تحصزانیکنندگان با م  از شرکتشتریبو  %2/69 سانسیل

هم در این  مارستانیکننده در پژوهش در ب  شرکتیسابقه اشتغال مددکاران اجتماع
 %2/46 سال با 5-9 با سابقه کار یمددکاران اجتماع. نشان داده شده استجدول 

 بی گروه به ترتنی و بعد از ادهند ی ملیکنندگان را تشک  درصد شرکتنیشتریب
 سال 15-19 و )%9/19 ( سال10-14 ،)%2/21 (شتری سال و ب20 با سابقه يها گروه

ه در حال حاضر  کیمارستانی در بیسابقه کار مددکاران اجتماع .رندیگ یقرار م) 7/12%(
 که همان طور.  نشان داده شده است نیز در این جدول هستندتیدر آن مشغول فعال

 درصد نیشتریب% 1/48 با ی فعلمارستانی سال در ب6-10 سابقه کار مینیب یم
- 20 به سابقه کار طکننده مربو  شرکتزانی منیکمتر. ردیگ یبر م کنندگان را در شرکت

  .باشد می) %8/5( سال 16
  

  ی فرهنگ سازماننیانگیمنمرات و  -5دول ج
  نوع فرهنگ  ردیف  آینده  اکنون

  میانگین  نمره  میانگین  نمره
  91/3  3663  81/2  2658  يا لهیقب  1
  78/3  3540  71/2  2547  کار آفرینی  2
  58/3  3360  93/2  2748  بازاري  3
  74/3  3507  98/2  2790  یمراتب سلسله  4
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 هم ی سازمانيها فرهنگ نیانگیشود م  میدهید 5  شماره که در جدولهمان طور
 فرهنگ نیانگی منیشتریب.  ندارندي با همادی تفاوت زندهیدر حال حاضر و هم در آ

 مراتبی سلسله مربوط به فرهنگ ی پزشکیها از نظر مددکاران اجتماع نا بیمارستیکنون
 در رتبه بیمرات سلسله فرهنگ با 5/0 نیانگی با تفاوت ميفرهنگ بازار. است) 98/2(

) 71/2 نیانگیبا م (ینیو کارآفر) 81/2 نیانگیبا م (اي قبیله يها فرهنگدوم و پس از آن 
 باز هم تفاوت ی نظر مددکاران اجتماعنده،ی آیحیدر مورد فرهنگ ترج. قرار دارند

 نیانگی با ماي قبیله حال فرهنگ نیا ا ب.دهد نمی چهار نوع فرهنگ نشان انی ميآشکار
پس از آن به ترتیب فرهنگ کارآفرینی با میانگین .  را داراستنیانگی منیشتری ب91/3
 قرار 58/3 و فرهنگ بازاري با میانگین 74/3مراتبی با میانگین  ، فرهنگ سلسله78/3

براساس درجه  ،ندهی شده در حال حاضر و آادی چهار نوع فرهنگ نیانگیتفاوت م. دارند
ات و کنترل و تمرکز خارجی در مقابل تمرکز پذیري و آزادي عمل در مقابل ثب انعطاف
  . نشان داده شده است1در نمودار شماره داخلی 
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  ی فرهنگ سازمان-1 نمودار
 اي مددکاري اجتماعی ي حرفهها ارزش نیانگی منمرات و -6 جدول

  میانگین  نمره  ارزش  ردیف
  24/3  2021 رسانی خدمت  1
  18/3  1985  عدالت  2
  53/3  2201  شأن و ارزش انسانی  3
  33/3  2081  اهمیت روابط انسانی  4
  49/3  2177  صداقت و امانتداري  5
  79/2  1739  صالحیت  6

 
 ی اجتماعياي مددکار ي حرفهها ارزش نمرات نیانگی م6شماره در جدول 

 همان طور. شود  میدهیدی،  پزشکیاز نظر مددکاران اجتماع) کنی گلیي مورلها ارزش(
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و داراست  )53/3 (ی را شأن و ارزش انساننیانگی منیشتری بها ارزش انی در مبینیم میکه 
  .باشد می) 79/2 (تی مربوط به ارزش صالحنیانگی منیکمتر

 نشان داده 2اي در نمودار شماره  ي حرفهها ارزش اریتفاوت نمرات و انحراف مع
  .شده است

  

2021 1985 2201 2081 2177
1739

0

500

1000

1500

2000

2500

خدمت رسانی ت عدال شأن و ارزش 
انسانی

اهمیت روابط 
انسانی

صداقت و 
امانتداري

صالحیت

  
 اي ي حرفهها ارزش اری تفاوت نمرات و انحراف مع-2نمودار 

  
  : است7هاي مطالعه به شرح جدول  با توجه به جداول باال، تأیید فرضیه

  
  اي و فرهنگ سازمانی ي حرفهها ارزش بررسی همبستگی -7 جدول

  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  متغیرها
  0,000 **0,483 رسانی و فرهنگ سازمانی خدمت

  0,000  **0,381 ی و فرهنگ سازمانعدالت اجتماعی
  0,000  **0,623 ی و فرهنگ سازمانیشأن و ارزش انسان

  0,400  0,068- ی و فرهنگ سازماناهمیت روابط انسانی
  0,000  **0,605 ی و فرهنگ سازمانصداقت و امانتداري

  0,000  **0,640 ی و فرهنگ سازمانصالحیت
  0,000  **0,683 یو فرهنگ سازماناي  ي حرفهها ارزش

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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رسانی و فرهنگ سازمانی بیمارستان رابطه معنادار  بین ارزش خدمت:  اولهیفرض
  .وجود دارد

 0,483 ری دو متغنی اانیم) r (رسونی پی همبستگبیضربراساس نتایج آزمون، 
 مقدار ن،یهمچن. باشد  میریغ دو متانی و درحد متوسط ممی رابطه مستقانگریباشد که ب می

P )(P Value  0,05کمتر از) ری دو متغانی معناداربودن رابطه مانگریاست که ب) 0,000 
  .باشد می

 رابطه ی بیمارستان و فرهنگ سازمان بین ارزش عدالت اجتماعی: دومهیفرض
  .معنادار وجود دارد

 0,381 ریمتغ دو نی اانیم) r (رسونی پی همبستگبیضربراساس نتایج آزمون، 
  مقدارنیچنهم .باشد  میری دو متغانی مفیضعنسبتاً  اما می رابطه مستقانگریباشد که ب می

P) (P Value 0,05 کمتر از) نی کرد که اگیري نتیجه توان میبوده است و ) 0,000 
  .باشد  معنادار مییهمبستگ

 رابطه نی بیمارستا و فرهنگ سازمان ارزش شأن و ارزش انسانینیب : سومهیفرض
  .جود داردمعنادار و

 0,623 ری دو متغنی اانیم) r (رسونی پی همبستگبیضربراساس نتایج آزمون، 
 P  مقدارنیچنهم .باشد  میری دو متغانی مي قونسبتاً و می رابطه مستقانگریباشد که ب می

(P Value) نیگیري کرد که ا توان نتیجه بوده است و می) 0,000 (0,05 کمتر از 
  .باشد  معنادار مییهمبستگ
 ی بیمارستانو فرهنگ سازمانارزش اهمیت روابط انسانی  نیب : چهارمهیفرض 

  .رابطه معنادار وجود دارد
 در حدود ری دو متغنی اانیم) r (رسونی پی همبستگبیضربراساس نتایج آزمون، 

از . باشد  میری دو متغانی مفی ضعاری رابطه معکوس و بسانگریباشد که ب  می-0,07
گیري  توان نتیجه  مینیبنابرا. بوده است) 0,4 (0,05 از شتری بP Value)( P  مقداریطرف

 .باشد  معنادار نمیی همبستگنیکرد که ا
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 رابطه ی بیمارستان و فرهنگ سازمانارزش صداقت و امانتداري نیب : پنجمهیفرض
  .معنادار وجود دارد

 0,605 ری دو متغنی اانیم) r (رسونی پی همبستگبیضربراساس نتایج آزمون، 
 P  مقدارنیچنهم. باشد  میری دو متغانی مي قونسبتاً و می رابطه مستقانگریباشد که ب می

)(P Value 0,05 کمتر از) نیگیري کرد که ا توان نتیجه بوده است و می) 0,000 
  .باشد  معنادار مییهمبستگ

ه معنادار  رابطی بیمارستانو فرهنگ سازمانارزش صالحیت  نیب :فرضیه ششم
  .وجود دارد

 0,640 ری دو متغنی اانیم) r (رسونی پی همبستگبی آزمون، ضرجیبراساس نتا
 P مقدارنیهمچن. باشد  میری دو متغانی مي قونسبتاً و می رابطه مستقانگریباشد که ب می

 )(P Value  0,05کمتر از) نیگیري کرد که ا توان نتیجه بوده است و می) 0,000 
  .باشد ار می معنادیهمبستگ

 رابطه ی و فرهنگ سازمانی اجتماعياي مددکار ي حرفهها ارزش نی ب:فرضیه هفتم
  .معنادار وجود دارد

به ( ی اجتماعياي مددکار ي حرفهها ارزش و ی فرهنگ سازمانری دو متغیهمبستگ
براساس .  شدی بررسرسونی پی همبستگبی ضرگیري اندازهبا استفاده از نیز ) طور کلی

 نیمثبت بودن ا. باشد  می0,683 ری دو متغنی اانیم) r (رسونی پی همبستگبیرض، جینتا
 0,5 از شی که مقدار آن بجایی آن بوده و از ری دو متغانی ممی رابطه مستقانگری ببیضر
 P مقدار ،ی طرفاز .باشد  میری دو متغانی مي قونسبتاً یباشد، نشانگر وجود همبستگ می

)(P Value 0,05 کمتر از) ری دو متغانیبودن رابطه م  معنادارانگریاست که ب) 0,000 
اي مددکاري اجتماعی و فرهنگ سازمانی بیمارستان  ي حرفهها ارزش همبستگی .باشد می

  . نمایش داده شده است3در نمودار شماره 
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اي مددکاري اجتماعی و فرهنگ سازمانی  ي حرفهها ارزشهمبستگی  -3 نمودار

  ها بیمارستان
  

 اهگیري و پیشنهاد جهنتی .5
 جی نشد، اما نتاافتی مورد نظر هاي مؤلفه پژوهش بر اساس نی مشابه با اقیاگر چه تحق

 اوانس، آماندا )2013( و همکاران الگی پژوهش آنا داجیپژوهش حاضر در مجموع با نتا
) 1388 (ی و کرميری، جزا)1392 (گرانی و دیگی، ب)1395( زاده و راد مانی، سل)2005(

 عدالت و صداقت با هاي مؤلفه رابطه مورد مطالعه در نی اجی نتانیهمچن.  داردیوانهمخ
اي   از اخالق حرفهییکه جز) 1395( زاده و راد مانی در پژوهش سلیفرهنگ سازمان

 مدل ی اجتماعياي مددکار ي حرفهها ارزش از یی در آن مطالعه و جزریمدل کادوز
 .مطابقت دارد زی در پژوهش حاضر است، نکنی گلیمورل

 نشان داده شد، فرهنگ سازمانی حاکم حال 3  که در جدول شمارههمان طور
مراتبی  هاي کشور طبق نظر مددکاران اجتماعی پزشکی، فرهنگ سلسله حاضر بیمارستان

تري از نتایج به دست آمده؛  توان درك مناسب ي این فرهنگ، میها ویژگیبا مرور . است
 ، عملکرداری هدف سازمان و مع، و دستوراتنیفرام راي نوع فرهنگ اجنیدر ا: داشت
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 و بر گیرد می صورتی  براساس دانش فنگیري تصمیمنحوه . باشد  کنترل میو ثبات
 سبک. گردد می دانش پخش زانی و ممراتبی  سلسله اساس منبع قدرت به صورتنیهم

 اری مع، و مشخصیرسمهاي  مالك و کارانه محافظهها   نوع سازماننی در ارهبري
 کسب وتی امن، در سازمانزشی انگنی مهمترتاًی و نهادنده  میلی اعضا را تشکیابیارزش
  .استآن 

،  از فرهنگ هستندی مانند هنجارها و باورها جزئزی نها ارزش جا که از آن
ي شأن و ارزش انسانی، صداقت و صالحیت با ها ارزشهمبستگی نسبتاً قوي میان 
ي مشترك این ها ارزش جزء ها ارزشاین که دهد  شان مین فرهنگ سازمانی بیمارستان

 نیدرك مشترکی از معانی ا) مارستانیب( سازمان ياعضاو  باشند میحرفه و بیمارستان 
 از جانب مددکاران اجتماعی پزشکی از سوي ها ارزش و رعایت این  دارندها ارزش

  .دشو بیمارستان نیز داراي اهمیت و ارزش است و حمایت و تقویت می
رسانی و فرهنگ بیمارستان، نشان دهنده مشکل  همبستگی متوسط میان خدمت

. عدم تعریف درست خدمات و وظایف مددکاران اجتماعی در ساختار بیمارستان است
طبق فرهنگ (ها محدوده انجام وظایف بر اساس قوانین رسمی  که در بیمارستان تا زمانی
اي از خدمات  عی پزشکی که بخش عمده باشد، مددکاران اجتما) حاکممراتبی سلسله

یابی است و الزمه بسیاري از اقدامات  ها انجام کارهاي داوطلبانه در جهت حمایت آن
بیماران داراي اعتیاد، (آنان به خصوص در مورد کار با بیماران با شرایط خاص اجتماعی 

 در مسیر هاي زیادي پذیري است، با محدودیت ریسک ...)آزاري، همسر آزاري و  کودك
 فرض ترین اساسینماید که   اشاره می) )1990 کولمن.شوند رسانی مواجه می خدمت

 ی بر اساس منافع شخصی است که رفتارهاي انساننی ایمشخص در نگرش کنترل رسم
  .بخشد می را ارتقا یتیری مفهوم عدم اعتماد مداي ناباورانه طور  که بهپذیرد میصورت 

                                                
1. Coleman 
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 در زمینه ها نابرابري کاهش ی پزشکی مددکار اجتماع هرییکی از اقدامات الزام
 هاي مراقبت جی از تمام نتایمین که دهند میمطالعات نشان . بهداشت و درمان است

. )Picket & Wilkinson, 2009: 29( مرتبط است اجتماعی هاي کننده تعیین به یبهداشت
 به خصوص با و ه کتغییرایجاد : در حرفه مددکاري اجتماعی عدالت عبارت است از

مددکاران اجتماعی تالش . گیرد می صورت پذیر آسیب محروم و هاي گروهبراي افراد و 
 برابر هاي فرصت تا دسترسی همه مردم به اطالعات مورد نیاز، خدمات و منابع، کنند می

 این در حالی است که در ساختار . تضمین شودها گیري تصمیمو مشارکت واقعی در 
هاي عدالت در سالمت از سوي سازمان بهداشت جهانی که  جود شاخص وبابیمارستان 

شامل عدالت در تأمین مالی نظام سالمت، عدالت در دسترسی به خدمات و عدالت در 
و عمومی  دسترسی به خدمات تخصصی شود و مواردي از قبیل سطح سالمت می

گیرد، به موضوع  هاي بهداشتی اولیه را نیز در بر می مندي از مراقبت سالمت و بهره
 انی مفی ضعنسبتاً یوجود همبستگعدالت بیشتر از جنبه مالی پرداخته شده است و 

 . امر استنی ادهنده نشان مارستانی و فرهنگ بی اجتماعيارزش عدالت در مددکار

رابطه معکوس و بسیار ضعیف میان ارزش اهمیت روابط انسانی در حرفه 
 ی پزشکیمددکاران اجتماعکه دهد  ن، نشان میمددکاري اجتماعی با فرهنگ بیمارستا

 به اراتیکه فقط در حد اخت  شناسفهی کارمند وظکی انی تعهد میهمواره با دوراه
 ي حرفه مددکارندهی که نمای به عنوان متخصصایکند و   میرسانی خدمات نیمراجع
. تندکند، روبرو هس  آموخته شده عمل میيها ارزش است و مطابق با اصول و یاجتماع

ها و محدوده اختیارات و وظایف از پیش  چرا که در یک فرهنگ بوروکراتیک، رویه
 اهمیت روابط "بر اساس ارزش مددکاران اجتماعی در حالی که  تعیین شده است

 و  که روابط درون فردي و برون فردي، عنصر اساسی ایجاد تغییر استدانند  می"انسانی
از هیچ  دارند و  رسانیدر فرآیند کمکماران بر این اساس سعی در درگیر کردن بی

به سوي بهبود، در جهت حرکت  و مشارکت با اعضاي تیم درمان تالشی براي همکاري
کنند و این ارزش مهم با   بیماران فروگذاري نمیاحیا، حفظ و ارتقاي سطح بهزیستی
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اي که  قبیلهها همخوانی ندارد و بیشتر با فرهنگ  نوع فرهنگ غالب کنونی در بیمارستان
کننده در این مطالعه است،  فرهنگ ترجیحی آینده مددکاران اجتماعی پزشکی شرکت

  .باشد سازگار می
اي مددکاري اجتماعی و  ي حرفهها ارزشبه طور کلی همبستگی نسبتاً قوي میان 

 و فرهنگ ها ارزشي این حرفه با ها ارزشفرهنگ بیمارستان نشان از هم سویی 
 مشترك در راستاي اهداف و يها ارزشتوان با برقراري  می.  داردسازمانی بیمارستان

  .شت مؤثر برداهایی گام یسازمان آرمان مشترك
، با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر،  پژوهشگران اجراییياهپیشنهاد

 :معطوف به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به شرح زیر است

 دیگر مانند درمانی، بهداشتی هاي مراقبت دهنده ارائه هاي سازمان  مدیران-
 به و است حاکم سازمان در که ییها ارزش و باورها از ضمنی به طور باید ها سازمان

 داشته آگاهی و درك کند، می تحریک را ها آن و دهد می شکل را کارکنان رفتار نوعی
 و مستقیم به طور رانگیزاننده،و ب کننده تسهیل عامل یک به عنوان سازمانی فرهنگ .باشند

 هویت و تقویت این میان، در. دارد تأثیر کارکنان رسانی بر نوع خدمات مستقیم غیر
در پرسنل درمانی و غیر درمانی به خصوص مددکاران اجتماعی  مشترك دورنماي ایجاد

  .اي آنان پرداخته شده، داراي اهمیت است ي حرفهها ارزشکه در این مطالعه نیز به 
رابطه اهمیت روابط انسانی و فرهنگ سازمانی در این مطالعه معکوس و بسیار  -

 ها، و مشارکت بخش همکاري و تعاون بودن روحیه از پایین حاکی که ضعیف است
 است و ها  در بیمارستانو فقدان الگوهاي ارتباطی مناسب کارکنان و بیماران واحدها،

نظارت  و کنترل در سمی با انعطاف پذیري کممقررات ر ازقوانین و این به دلیل استفاده
 را مناسبی بنابراین استفاده از راهبردهاي مدیریت مشارکتی استراتژي .است کارکنان

                                                
1. Shared Vision 
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اهداف  براي همسوسازي مناسب روشی و نموده فراهم مستقل وظایف براي یکپارچگی
  .آید می شمار به و کارکنان سازمانی
عی پزشکی از سوي وزارت بهداشت و نقش مددکاران اجتما وضوح و تشریح -

 وظایف، با نیز پیشنهاد دیگري است تا مددکاران اجتماعی ها به تبع آن بیمارستان
 و باشند آشنا هستند فعالیت به مشغول که بستري و زمینه در خویش و جایگاه کارکردها

 یزمان ساهاي نقش که از ی کارکنان.باشند داشته آن از درستی شناخت فهم و عبارتی به
ها   در آننی شده و همچنی و نگرانشی، کمتر دچار تشوباشند  می آگاهیخود به روشن

  .)Allen & Fredman, 2001: 145 (باشد  مشهود می سازمانی از تعهداديیدرجه ز
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